
Referat styremøte i Nord Østerdal Skiskytterkrets Storsteigen 

Alvdal 7 november 2016 

Tilstede: Amund Leren, Bente Ørndal, Gunn Birgit L. Bakken, Leif Vingelen, Per Arne Bjørn og Grete 

Gløtheim 

 

Sak 12, 2016/17: Info fra forbundet 

Info om rent idrettslag er sendt til alle klubbkontakter bortsett fra til Vingelen og Alvdal som 

har gjennomført «Rent Idrettslag».  

Det settes i gang en ny runde med programsatsingsmidler på rulleskianlegg i 2017. Søknader 

skal sendes inn innen 15 januar. Kretsstyret spør seg: Hvem skal prioriteres? Skal vi lage en 

prioriteringsliste over anlegg i kretsen? Det kommer mer informasjon om dette på 

Kretsledermøte på Hamar 17 november og vi avventer derfor dette møtet. 

Det er sendt ut infoskriv ang doping fra forbundet i kjølvannet av dopingsaker i 

langrennsmiljøet. Det er innført skjerpede rutiner og strengere retningslinjer. To stk leger 

skal vurdere evt bruk av ukjente legemidler. 

 

Sak 13, 2016/17: Søknad og prioritering av søknad for NM 2019. 

Det er kommet inn to søknader om å få arrangere senior NM 2019 henholdsvis fra Folldal og 

Os/Røros. Det er flertall i styret for å prioritere Folldal sin søknad. Søknad fra Folldal er sendt 

til forbundet, men pga av feil ble ikke Os/Røros sin søknad sendt. Søknaden er sendt i 

etterkant etter kontakt med Vegard Rolfsrud i forbundet.    

 

Sak 14, 2016/17: Arrangement av kurs i regi kretsen. 

Det er Lite påmelding til kurs som kretsen arrangerer som resulterer i at disse blir avlyst. I 

høst var det en påmeldt til mødrekurs, og to påmeldt til TD-kurs. Kretsstyret er skuffet over 

at det er så få påmeldte og styret oppfordrer derfor alle klubbene til å stille med en eller to til 

de forskjellige kursene som arrangeres. Alle kurs som kretsen arrangeres generer penger inn 

til kretsen. 

Det planlegges å arrangere et trener 1 kurs etter jul.  

 

Evt: 

Klær til teamet er bestillt.  

Kretsstyret henstiller teamstyret at samlinger skal prioriteres lagt til anlegg innad i kretsen.  

Fra 1/1- 2017 leies regnskapstjeneste av Vilja regnskapsbyrå. Føringer og rapportering går via 

regnskapsbyrådet. 

 



Neste møte: mand 9/1 storsteigen kl 1900. 

Ref: Grete Gløtheim 

 

 


