Referat styremøte TVSSK 11.6.2018

Tilstede: Håkon Engstu, Per Morten Wienenga, Terje Øverland, Renathe Wibe, Jan Gunnar Thors og
Turid Ofte Gundersen
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Konstituering av det nye styret:
o Økonomi: Renathe
o Sponsorarbeid: Alle
o Rent Idrettslag: Håkon
o Utviklingsavtalen: Håkon
o Innrapportering: Håkon
o Kretssamlinger: Klubbene
o Poengberegning cup: Jan Gunnar
o Premiering cup: Jan Gunnar
o Organisering T2-kurs: Terje og Håkon (inntil videre)
o Organisering TD-kurs: Per Morten (inntil videre)
o TD-samling: Per Morten (inntil videre)
o Oppfølging NC: Håkon Engstu
o Oppfølging HL: Turid og Jan Gunnar (utpeker lagleder)
o Uttak stafett NM/HL: Håkon (iht kriteriene)
o Nettsiden: Håkon og Jan Gunnar
Økonomi og sponsorarbeid:
o Renathe har tatt over etter Håvard Mørk og har stort sett oversikt.
o Håkon rapporterer til Brønnøysundregisteret nytt styre osv
o Håkon rapporterer til Altinn ift autorisasjon og lotterivirksomhet (Team TeVe)
o Vi ønsker hovedsponsor og avventer svar fra Tinn Sparebank før vi går videre til
andre. Her må alle bidra.
Utdanningsansvarlig krets:
o Jenteansvarlig og kretsutvikler forsvinner som roller i kretsene og det skal opprettes
ny utdanningsansvarlig i hver krets.
o Vi avventer tilbakemelding fra utviklingskomiteen i NSSF angående rammer for
denne stillingen.
o Foreløpige forslag: Jostein Sandven, Sølvi Haugenes, Trude Harstad og Olav Veum.
Innrapportering av aktivitet:
o Håkon redegjorde for ordningen.
Utviklingstrappa del 1 og 2 – høring
o Alle klubber, trenere og andre oppfordres til å gi tilbakemelding på utkastet til den
nye utviklingstrappa til NSSF. Dette gjøres elektronisk via www.skiskyting.no
Gjennomgang av terminlista
o Fyresdal vurderer sitt dobbeltrenn i mars 2019 ift overnattingsmuligheter. Mulig
bytte med Grønkjær.
o Buskerud er forespurt om å ta over ØM 2019 fra TVSSK. Vi avventer svar fra de før vi
evt tar saken videre internt.
Young Star samling i Froland
o Håkon redegjorde for saken.

o

-

Det arrangeres felles samling i Froland for samtlige JG15/16 i TVSSK, ASSK og RSSK
24.-26.8. Forbundet stiller med mannskap.
NM rulleskiskyting Gautefall
o Jan Gunnar redegjorde for status. Arrangementet er i rute.
Evt:
o Nytt styre i Team TeVe:
 Halvor Eika – leder
 Solveig Nekstad Grave
 Bjørn Kleiv
 Runar Elvestad (Bø vgs)
 Bø vgs tar jobben som kasserer

For TVSSK
Håkon Engstu

