
   

 

 

 

 

Møteprotokoll for Styret for Nord-Trøndelag skiskytterkrets  

Møtested:  Idrettens hus, Steinkjer 

Dato:   7.10. 2010 

Tidspunkt:  18.00 – 21.15 

 

Følgende medlemmer møtte: 
Tore Wold 
Tove Toldnes 

Knut Fenne 

Astrid Johansen 
Arve Lægran 

Kirsti S. Stubbe 

Forfall: Ketil Reistad og Kari Mette Skrove 

 

Saksnr Saksnavn Ansvarlig 

1. Generell informasjon 

 Sommer NM (Sirdal): Godt fornøyd med resultatene. Reise og opphold fungerte bra. Det var 23 
personer fra Nord-Trøndelag som var der. 

 Møte på Stjørdal ang. Kraftsenteret. Møte mellom Forbundet, Nord-Trøndelag skiskytterkrets og 

Sør-Trøndelag skiskytterkrets. Skal få på plass en trener/koordinator for Kraftsenteret.  Kraftsenteret 
skal være på plass fra våren 2011. Det jobbes med at Trondheim kommune skal kjøpe 

sivilforsvarsleiren slik at den kan brukes til samlinger og overnattinger. Må få på plass avtaler med 

skolene. Denne saken er det Forbundet som styrer. Se referat sendt ut på mail den 29.9.2010. 

 NTSSK må få plass avtale med Meråker vgs. og Steinkjer vgs. Det er avtale i forhold til transport og 
overnatting til Norges cup.  På Norges cup skal det være to sportlige ledere. En fra Meråker vgs. og 

en fra Steinkjer vgs. Tore har ansvar for å ordne avtale. 

 

Tore 

 

 

 

 

Tore 

2. Arbeidsoppgaver til styret 

Lista ble gjennomgått. Spesielt punktet for leder.  Kirsti redigerer lista, og sender den ut til styremedlemmene.  

 

Kirsti 

3. Idrettsplassen 2010/Høstmøte 

NTSSK gjennomfører det årlige høstmøte i forbindelse med Idrettsplassen 2010. Det blir på Steinkjer 

videregående skole kl.9-13. 

Foreløpig sakliste: 

- Terminliste 2010/2011 

- Reise og opphold 

- Budsjett/regnskap 

- Samlinger 

- Innmeldte saker. Frist for innmelding 26.10 til Tore. 

- Lunsj 

Kirsti sender ut informasjon i uke 41 om at det blir høstmøte, og orienterer om fristen for innmelding av saker. 

 

Alle 

 

 

 

 

 

 

 

Kirsti 

 

 



   

 

4. Bragdplaketten 

På kretstinget den 5.mai 2010 ble det bestemt at Bragdplaketten skulle avvikles fra sesongen 2010/2011. Men 

skal deles ut for de to forrige sesongene. Dette gjøres på høstmøte. 

Kriterier: Alle som fikk medaljer i NM og hovedlandsrenn.  

Kirsti ordner oversikt over hvem som skal ha for sesongen 2008/2009 og 2009/2010. 

 

 

 

Kirsti 

5. NC/NM 2010/2011. Reise og opphold m.m. status. 

Oversikten er sendt ut på mail i sept. Kort gjennomgang på møtet. 

Informasjon sendes til klubbene. Men klubbene har selv ansvar for å formidle informasjon videre til utøverne. 

Kirsti ordner ei liste med mail/tlf.nr til hver klubb i NT. 

Tove 

 

 

Kirsti 

6. Terminliste 

Den er ok.  

Nordland – Felles KM med NT. 

Tove tar kontakt med Nordland. 

Tove 

7. Samlinger 

Tore kjører til/fra Østersund med 15-16 åringene 15.-17.oktober. 

Det blir ikke noe snøsamling i Nordland for 15-16 åringene. I stedet blir det mest sannsynlig samling i 

Vålådalen 6.-7.nov i lag med juniorene. 

Avtale med trenerne er ikke ordnet 

 

Arve/Tore 

8. Status økonomi 

Bra. Det må sendes ut kontigentkrav til klubbene nå. 

Knut 

 

9.  Eventuelt 

Tidtakerklokke kjøpes. Setter av 5000kr til det. 

Hovedlandsrennet. Blir ikke felles overnatting. 

Nettsiden fungerer bra. 

Kurs m.m. ble ikke diskutert da kretsutvikler ikke var på møtet. 

 

Ref.  

Kirsti S. Stubbe, sekretær NTSSK 


