
 

 

 

 

 

 

  

 

                           Hedmark Skiskytterkrets  

 

Møtereferat 
 

Tema: Styremøte i Hedmark Skiskytterkrets 

Møtedato: 15.1.2013 

Tilstede: Sidsel, Morten, Olav, Vidar, Heidi, Sten, Roger, Bill Ove og ref. 

Fraværende: Trond Ole, Einar, Petter, Inger, Per Anders og Isak 

 

Referent: John Olav Skrevet ut:  1. februar 2013 

Sak  Ansvarlig/frist 

1/13 Referat fra forrige møte 

Godkjent.  

 

 

 

2/13 

 

 

 

Startmøte del 3 

Vidar orienterte om hvordan en organisasjonsplan kan bygges opp. 

Gjennom et eksempel på mal, ble det enighet om å lage en 

organisasjonsplan inklusiv vedtekter (lov) og langtidsplan. Dvs. samle 

mest mulig informasjon om kretsen, kretsens aktivitet og strategier i ett 

dokument som årlig tas opp i Tinget til vurdering og oppdatering. 

 

 

Vidar syr 

sammen 

tilgjengelig 

informasjon og 

sender ut en 

”grovplan” før 

neste styremøte 

 

3/13 Tilbakemelding fra klubbene om forventninger fra kretsen 

Flere klubber har gitt tilbakemelding på utsendt spørreskjema, noen 

mangler ennå. Morten gikk raskt gjennom de innsendte uten at det ble 

noen tydelig konklusjon, det var en del ulike ønsker. 

Morten evt. med 

hjelp fra John 

Olav legger 

fram en oversikt 

på neste 

styremøte 

4/13 Langtidsplan og vedtekter 

Enkelte elementer ble diskutert under sak 2. Vidar noterte ned 

momentene og legger de inn i organisasjonsplanen. 

 

 

5/13 

 

Terminliste og renn  

Det avlyste rennet i romjula på Natrudstilen settes opp igjen 16.2. på 

samme arena. Sjusjøen vurderer også om de kan kjøre KM stafett 

påfølende søndag, rennet som ble kuldeavlyst i Hernes sist helg. 

 

 

 

Sten 

 



 

  

 

2 

Både Hernes og Sjusjøen får gode tilbakemeldinger på sine arrangement i 

vinter.  

 

Når det gjelder Hedmarkscupen, ønsker flere å se hvordan de ligger an 

mhp. gul ledertrøye og blå skytetrøye. Status legges ut på hjemmesiden 

til kretsen. 

 

 

 

 

John Olav 

sender Einar 

status for HC 

6/13 Økonomi 

Sidsel har søkt om fylkeskommunale midler knyttet til samlinger, 

trenerutdanning, klubb-besøk osv. og fått hele 52 tusen. Supert. Saldo pr i 

dag er 109 tusen. 

 

 

 

7/13 Team Natrudstilen 

Teamet kjører nå all informasjon gjennom Facebook-profil og syns det er 

bedre og mer nyttig enn egen hjemmeside. Man må imidlertid følge med 

på det som blir lagt ut av bl.a. teamets medlemmer slik at ikke mediet 

misbrukes. 

 

 

Vidar og Roger 

følger opp 

mulig enkeltsak. 

 

8/13 ”Kysten rundt” 

Hver representert klubb orienterte kort om status. Generelt meldes det om 

bra aktivitet, flere kjører/ har gjennomført skiskytterskole og det jobbes 

bra med rekruttering. Solid deltakelse på Hernes i helgas KM bekrefter 

det, sjøl om andre klubber igjen har utfordringer med foreldredeltakelse 

og trenerkompetanse.  

 

Rena jobber med nytt skiskytteranlegg i Digeråsen og oppfordres til å 

samarbeide tettere med anleggsansvarlig i kretsen for kvalitetssikring av 

anlegget. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Olav 

9/13 Forbundets ledermøte i Molde 7.-9. juni. 

Klubbene oppfordres til å møte, koordineres med Sidsel for samreise. 

 

   

   

 

 

Neste møte:  Tirsdag 12.3. kl 1830 på Hærens Tekniske Verksted, Elverum 


