Møteprotokoll for Styret for Nord-Trøndelag skiskytterkrets
Møtested:
Dato:
Tidspunkt:

Hos Kirsti S. Stubbe
15.november 2010
18.00 – 21.00

Følgende medlemmer møtte:
Tore Wold
Tove Toldnes
Knut Fenne
Astrid Johansen
Arve Lægran
Kirsti S. Stubbe

Forfall:
Ketil Reistad
Kari Mette Skrove

Saksnr

Saksnavn

1.

Informasjon fra høstmøte

Ansvarlig

Tore informert fra høstmøte 30.oktober. Bra deltakelse og diskusjoner.
Referat fra høstmøte er sendt ut til deltakere og klubber.

2.

Organisering av renn
Emit – brikker
I renn der det brukes elektronisk tidtaking (Emit) er det påbudt med brikker for 15 år og eldre.
Brikker kan bestilles på nettsiden: http://www.mamut.net/emit/shop/
Forslag: Klubbene kan kjøpe inn brikker til sine utøvere og låne ut.
Ved utlån av brikker på renn er prisene følgende:
25 kr for de under 15år
50 kr for de over 15år
Se NSSF konkurransereglement 2010/2011:
Brikker og aldersklasser
I de konkurranser det er elektronisk tidtaking, er det påbudt med brikke for 15 år og eldre.
6.5.3.3 Leie av brikke
Dersom noen ikke har brikke eller har glemt brikken, kan de leie av arrangøren. Pris kr.50,- pr.
konkurranse. Dersom man kommer til startkontroll uten brikke, kan brikke leies der for kr.200,-.
6.5.3.4 Brikke for 14 år og yngre
Når arrangøren bruker brikker for løpere 14 år og yngre, kan det kreves en ekstraavgift på kr.
25,- pr. konkurransedag
KM kjøres som ordinært. Ønskelig at de som har mulighet prøver ut Emit brikker.
Tore sender ut informasjon til klubbene om dette.
Forenkling av renn
Prøveordning på renn. Ønskelig fra styret at Frol teste det ut på et renn.
I strafferunder: 1 person som tar stikkprøver, eventuelt videokamera.
Standplass: 1 person pr. 4 løper
Emit system
Påmeldingsrutiner
Har fått tilbakemelding fra en klubb om å flytte påmeldingsfristen fra tirsdag til onsdag. Dette får
den enkelt klubb avgjøre selv.

Tore

Miljø
Er det nødvendig at startlistene ligger i programmet, viss listene legges ut på nettet dagen før?
Oppfordrer klubbene til å tenke over det.

3.

Økonomi status, budsjett 2011

Knut

Forslag på budsjettet 2011 ble gjennomgått.
Det kom en del innspill fra styret.
Knut må ha møte med sportslig utvalg for å avklare midler for 2011.
Flytting av en del poster, økning av beløp osv.
Kontingent for 2010 må sendes ut før 1.desember. Betalingsfrist i des.
Samlinger som har vært i høst må faktureres før 1.desember. Betalingsfrist i des.
Nasjonale renn:
Adm. leder har ansvaret for å sende ut liste over deltakere, kostnader osv. Dette skal gjøres 14
dager for det aktuelle rennet til alle klubbene. Utøverne/foreldre skal betale før avreise
tidspunktet. Etter rennet skal adm. leder sette opp et sluttregnskap. Listene sendes til kasserer
Knut.
Viss det er avvik skal det tilbake til adm. leder.
Tore ordner et skjema for dette.

4.

Adm. leder.

Tore

HL-renn
Det er bestilt 60 sengeplass på Rica Nidelven hotell. Tove ordner skjema for bestilling. Hver
enkelt betaler selv til hotellet.

Tove

Adm. leder: Arve Lægran
Sportslig leder: Ikke på plass ennå. Kjetil Lie har blitt foreslått, men ikke spurt ennå. Tove tar
kontakt med han.

5.

Status nasjonale renn
Det meste er på plass nå.
Folldalen – ikke snø ennå.

6.

Kurs, kursplan 2011
Ketil Reistad hadde meldt forfall til møtet.
TD 1 kurs er 30.november.
Innspill fra styret:
Det må lages kursplan for 2011.
- Samlingsplan må ut tidligere på året. Legges ut på nettsiden slik at alle finner den.

7.

Ketil

Diverse
-

TD vester. NTSSK har investert i fire vester. Kjøper flere neste år. Det trykkes NordTrøndelag skiskytterkrets på vestene. I første omgang blir det vestene delt ut til
Meråker og Snåsa. Sendes videre etter at rennene er avviklet.

-

Rutiner – satser – skjema for reiseregning/trenergodtgjørelser. Skjema med satser er
ordnet. Blir lagt ut på nettsiden til NTSSK.

-

Samarbeid med Nordland. Kretsutviklere kan eventuelt ta en prat ang. felles samlinger.
Nordland er velkommen på renn i Nord-Trøndelag viss ønskelig.

-

Ytterjakker. Det er bestilt fire jakker.

-

Treningsklær til trenere. Avventer til våren.

-

Intern cup: Tore sjekker om midler til eventuelt cup.

-

Det jobbes med å få til en sponsing av ekstrapremier til beste skytter under KM Snåsa.
Totalt resultat for begge dager. Tore sjekker ut om vi får til dette.

-

75 % av startkontigenten skal gå til premier til utøverne.

Ref. Kirsti S. Stubbe, sekretær NTSSK

Tore

