Hedmark Skiskytterkrets

Møtereferat
Tema:

Styremøte i Hedmark Skiskytterkrets

Møtedato:

10.2.14

Tilstede:

Sidsel Moholdt, Morten Eggen, Bill Ove Bjørsland, Trond Ole Myrvold, Roger
Bekkemoen, Vidar Steimler

Referent:

John Olav Sundli

Skrevet ut: 19. februar 2014

Sak

Ansvarlig/frist
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Referat fra forrige møte
Godkjent.
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Sikkerhet
Etter en uheldig hendelse på YSI sist høst, har både kretser og Forbundet Klubbene kjører
satt ekstra fokus på sikkerhet. Forbundet ønsker at alle klubber skal kjøre ekstra
nytt sikkerhetskurs inneværende sesong som et tiltak til økt fokus.
sikkerhetskurs
Sikkerhetskurs skal kjøres årlig for utøvere og foreldre/ foresatte. Pga
episoden i YSI, ønsker Forbundet at det kjøres ett ekstra sikkerhetskurs
inneværende sesong, HSSK vil at det gjøres i alle klubber innen
15.3.2014. Hver klubb skal ha kvittert lise over hvem som har deltatt.
Juniorer og seniorer skal også delta årlig på sikkerhetskurs enten
gjennom klubb eller team.
Klubber som ønsker hjelp til å gjennomføre sikkerhetskurs, kontakter
kretsen.
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Hedmarkscupen
Sesong to for HC har så langt fått gode tilbakemeldinger. I mange klasser
har ledertrøyene rullert mellom flere løpere. Pga at KM normal i vinter
ble annulert for junior og senior, vil 3 av 4 renn telle i cupen for disse
klassene. For klassene 13-16 år teller 4 av 5 og premieutdeling vil foregå
16. mars på Varden, Hernes.

Klubbene
gjennomfører
ekstra
sikkerhetskurs
innen 15.3.2014
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Forbundsstyret
HSSK har kandidat som foreslås til Forbundsstyret.

Sidsel følger
opp.

Tinget
Tinget legges til uke 21. Det er viktig at valgkomiteen kartlegger hvem
som fortsetter i styret og at nye kandidater kontaktes på et tidlig
tidspunkt.

Trond Ole
kartlegger.

Trysil Videregående Skole, Team Natrudstilen og rekruttering
Vidar Steimler orienterte omkring samarbeidet med Tryvis og lanserte
momenter omkring utfordringer vedrørende rekruttering 13-16 år og til
Team Natrudstilen. Det er viktig at det jobbes langsiktig med disse
sakene og det settes derfor ned et utvalg som skal jobbe videre med
rekruttering og team-modellen. Gruppen består av Vidar, Bill Ove og
Morten og Sidsel følger opp mot Oppland krets for å vurdere samarbeid
innen enkelte felter.

Vidar, Bill Ove
og Morten med
bistand fra
Sidsel

Klubbesøk fra Forbundet
Åshild Sporsheim tilbyr klubb-besøk. Klubbene melder inn til Sidsel
hvem som ønsker besøk lokalt. Styret inviterer til en samling for øvrige
klubber i kretsen i løpet av mai.

Klubbene
melder fra

Kretsutvikling
HSSK mottok sist sesong 49 tusen i kretsutviklingsmidler. Disse er basert
på samlinger, kurs, utdanning og aktivitet.
Forespørsel om laservåpen og kretsens rolle i innkjøp av utstyr
En skiklubb har spurt om støtte til innkjøp av laservåpen for å la unge
skiløpere få prøve skiskyting. Dette må kjøres gjennom tilgrensende
klubb og er ikke et kretsansvar. Styret sjekker imidlertid om det kan være
ekstra midler å hente i en samlet søknad.
Organisasjonsplan
Vedtatt organisasjonsplan skal være et dynamisk dokument. Styret gikk
gjennom vedtatte plan for å oppdatere og gjøre nødvendige endringer
siden forrige vedtak som var i siste Ting. Oppdatert organisasjonsplan
legges fram for Tinget kommende vår.
Uttakskriterier til stafettlag i NM og HL
Følgende kriterier for uttak til NM og HL er gjeldende:
 Resultater i individuelle renn i NM og HL er tellende sammen
med en totalvurdering sesongen sett under ett. Det prioriteres et
sterkest mulig lag med størst mulighet for et godt sportslig
resultat. Flest mulig lag vektlegges som neste prioriterte kriterie
 For NM skal Teamets ansvarlige trener, kretsansvarlig og

Vidar sjekker
om kretsen kan
løse ut midler til
enkelte tiltak
som klubbene
ikke har
mulighet for

3



sportslig leder ta ut laget
For HL skal kretsens ledere for arrangementet samt en deltakende
styrerepresentant ta ut lagene
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Søknadsfrist for å søke om å arrangere NC/ NM og HL er 1.3. Klubbene
må søke kretsen.
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Opprop til OL 2022 er sendt fra HSSK.
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Evt.:


Sekretær repr. HSSK under begravelsen til leder i NØ før jul.

