Styremøte mandag 4.4. klokka 18:30, Teknisk Verksted, Elverum.
Tilstede: Einar Floden, Sidsel Moholt, Bill Ove Bjørsland, Ola Alme, Tor Solbakken, Vidar
Steimler, Jon Olav Sundli, Bente J. Bredalen, Espen Olsen, Trond Ole Myrvold.
Agenda
1. Godkjenning forrige møte.
Ingen kommentar.
2. Info fra kretsledermøtet den 11.3. (10 min)


Innovative prosjektmidler: Satt av 200.000,- i kommende års budsjett. Åpent for alle
klubber å søke om midler, til nyskapende tenking. Blir lagt ut på Skiskyting.no.
Søknadsfrist rundt 1. mai.



Statkraft Youngstar: Samlinger 16.-19. Juni, 1.-4. september og 17.-20. November. Det er
ønske om at trenere er med.



Youngstar innlandet har ikke kommet med noe konkret plan for samlinger per i dag.



Åpen junior.landslagssamling på Natrudsstilen. Uke 25. Avvikles Trener 3 på samme
samling. Kommer info på nettside om kort tid.



Skiskyteskolen blir revidert. Presenteres i slutten av april i år. 22.-23. april. Skal være
klar for klubber og krets til 1. september.



Kursregistrering på skiskyting.no. De som har kurs og skiskytterskole i klubber og kretser
blir registrert her. Man kan legge inn dette sjøl. For det som ligger bak oss er det viktigst
at de som har hatt kurs blir lagt inn.



Fravær i ungdomsskole og videregående: Idrettsforbund og Skiskytterforbund har vært i
kontakt med skoleverket. Utøvere skal fritas fra skole, uten at det teller i fravær, ved
nasjonale og internasjonale renn. Gjelder inntil 10 dager. Dersom utøvere/foreldre møter
utfordringer i forhold til dette kan man få hjelp ved å henvende seg til
skiskytterforbundet. Lovverk: Opplæringsloven § 3-47. Ligger også en egen artikkel i
Utdanningsdirektoratet som sier noe om saken.



Kretsvis innskyting på nasjonale renn under 16 år (Bendit-renn og Kvalfoss-cup). Løftet
til forbundet som skal behandle saken videre.



Idrettsregistrering: Ny lovnorm er ferdig for NIF. Skal behandles på skiskytterting i
forbundet. (Årsmøter i klubber skal avholdes i mars). Den enkelte klubb legge inn div
nøkkelinformasjon om aktivitet i Sportsadmin. NIF har med dette strammet inn litt, for å
få administrasjon ute i klubbene til å flyte bedre.



Regnskapsåret for idrett følger kalenderåret.



Ble gitt ifo om snøproduksjon, lagring osv under kretsledermøtet.

3. Rammer og avtaler for team Natrudstilen ( 1 time, her er det mye som kan diskuteres, se
forrige mail med vedlegg).
Har vært noen runder med avtaleforslag. Et med utgangspunkt i Forbundets mal. Og et basert på
det opprinnelige. Avholdt møte der klubbene ble invitert til å delta. Kun Sørskogbygda og
Hernes som deltok. Kan ha noe med at klubber som ikke har utøvere på vei til teamet, eller i
teamet, heller ikke føler at de har noe behov for å si noe om avtalen.
Ulikheter mellom de to avtaleutformingene:
A. Økonomisk ansvar legges på klubbene etter fordeling på ant. utøvere.
B. Økonomisk ansvar fordeles på krets og utøver.
En utfording er at kretsen er med og dekker utgifter til utøvere fra andre deler av landet. Krets
som har videregående skole med idrettsfaglig linje/skiskyting i sitt område dekker f.eks. elever
som går ved Sirdal, Trysil osv.
Et prinsippielt spørsmål er: Skal Teamet i Natrudstilen knyttes til kretsen? Alternativer er:
1. Krets+utøver. (Juridisk sett under krets)
2. Team eies av kretsen. (Juridisk sett under krets, lik som over)
3. Knyttet til en klubb i kretsen.
Tor mener det er viktig å gjøre den administrative forankringa så enkel som mulig for å kunne
håndtere administrasjon på en rasjonell måte i framtida.
Avtaleutkast som knytter teamet direkte til kretsen er gått gjennom og foreløpig godkjent av
Forbundet. Endelig avtale skal uansett tilknytningsmodell til Forbundet for godkjenning.
Viktige momenter i en avtale:
1. Ved valg av et team med ansvarsfordeling som i alternativ 1: Klubbene må si fra seg
reklameplass på utvøvernes klær og utstyr.
2. Det legges opp til at styret i kretsen gir de fullmakter som Styringsgruppe for Teamet
skal styre etter. Teamets representanter er med i styremøter. Gir tett kontakt, og god
oppfølging.
3. Regnskap: Kontantprinsippet. Styres etter Prosjektregnskapsprinsipper.
4. Klart synspunkt: Kretsens utøvere skal prioriteres foran eventuelle utøvere fra andre
kretser.
Skal tilbudet gjelde alle, eller skal det være kvalifiseringsbestemmelser?
Einar: Med få utøvere i kretsen børe man vel helst holde det oppe som mulighet for alle som
ønsker. Har tidligere vært en modell med 2 nivåer på utøvere med varierte erfaringer.
Å ha bare ett nivå gjør det enklere å administrere i forhold til trener-ressurser, og fungerer ellers
bra. Erfaring tilsier at man muligens kan differensiere noe på alder, slik at senior-utøvere/de
eldste får mest ressurser. Men vurderes på sikt.
Tor mener at det muligens bør være et krav om at utøveren har trent i forhold til utviklingstrappa
de 2 siste åra før Natrudsstilen, evt ha andre krav som stiller et minimum av krav til utøver, for å
hindre at det blir for stor spredning i gruppa. Det er flere momenter som tyder på at dette kan bli
en hårfin balansegang. Må ta et valg på hvilken retning man velger.

Kan en gjøre noe spesielt for jentene, for å etablere et jentemiljø på kretsnivå, og holde på dette?
Bør ideelt sett være en kvinnelig skiskytter/eks skiskytter som er utgjør et samlingspunkt.
Tanker som kom opp var: Samling med aktive kvinnelige utøvere som Anne Marit og Lene??
Eventuelt annen kvinne som kan være profil for samlinger på team. Tenke videre på dette.
Diskusjon om trener skal være med på alle renn i Teamet:
Vil trolig ikke ha økonomi til å ha trener på alle renn.
Det er mer realistisk at trener er med på deler av konkurransene, og at foreldre stiller på de
konkurransene som kanskje ikke er av de aller viktigste.
Egen klausul for delvis deltagelse i et år, i Team Natrudstilen:
Ved bare delvis deltagelse på Teamet for periode for året, legges det et grovt regelverk for å
håndtere slike situasjoner. (Kan sparkes fra Teamet, og en kan si opp avtale)
Videre arbeid med team-avtalen:
Styret ga enstemmig Tor og Einar fullmakt til å jobbe videre med finpuss av avtalen før den
sendes Forbundet for endelig godkjenning.
Lagledelse ved nasjonale renn:
Grunntanke: Bør ha en ansvarlig person for lagleder-ansvar ved Norges-cup. De som ikke
tilhører kretsen må dekke kostnadene gjennom egen krets.
Andre alternativ/momenter:
1. Dersom en person tildeles laglederansvar: Utgjør mye arbeid. Enighet om at dette må
godtgjøres noe økonomisk. Må da lage regler som er forutsigbare for både den som er
ansvarlig, og for de som skal være med og betale.
2. Sidsel kom med et forslag om å dele laglederoppgaver mellom Natrudstilen og Trysil.
3. Reiseutvalg fra klubbene som administrerer laglederfunksjoner er en annen mulighet. Må
da styre hvilke klubber/foreldre som deltar hvor. Man slipper da også å ”bytte penger” i
form av reiseregninger.
4. Unngå merarbeid for klubbene. Einar, Jon Olav og Espen ser på ergelverk. Tanker om å
fordele reiselederutgifter til alle klubbene gjennom økt kontigent til kretsen. Tas eventuelt
opp i tinget.
Det enkleste er nok det beste. Bør trolig være en person som får et slikt ansvar mot en viss
godtgjørelse.

4. Forberedelse til årsmøtet, innspill til saker som skal behandles
Tidspunkt for årsmøte: 9. Mai kl. 1830 ELTV Elverum
Saker som bør tas opp:
1. Bente J. Bredalen: Mener at det er svak premiering i kretsen. Premiering skal utgjøre en viss
prosent av startkontigent. Bør tas tak i. Følges videre.
2. Trond Ole Myrvold: Hvorfor er det ikke rangering på 11 år? Er vanlig i andre kretser. Einar
sender mail til forbundet for å klargjøre saken. (Ulik praksis i ulike kretser).
3. Ved avlysning av renn i kretsen: Oppretter en løsning med dugnadsinnsats fra flere klubber for
å arrangere evt renn som blir avlyst i atterkant. Datofestes, med reservedatoer, samt
ansvarfordeles mellom klubber i forkant av sesong.
5. Fordeling av premiering HedmarksCupen til klubbene
Premier og diplom delt ut under styremøte.
6. Valg NSSF – Hvilke innspill skal vi gi valgkomiteen?
Einar har tatt en runde for å undersøke de som ble foreslått i tidligere styremøte. Han har fått nei
fra alle fra vår krets.
7. Kriminalitetsforsikring HSSK – informasjon til styret
Einar har tegnet kriminalitetsforsikring for kretsens midler.
8. Eventuelt
1. Samling for funsksjonshemmede på Savalen.
Spørsmål om det er noen utøvere fra juniornivå og opp, som kan tenke seg å stille opp. Det
kan også bli behov for våpen. Avvikles rundt 22. august. Interesserte tar kontakt med Einar
Floden.
2. TD-kurs: Prøver å få arrangert et TD kurs for videre rekrutering av TD.
3. Samling før HL i Trysil et positivt tiltak som ble godt mottatt. Bør gjentas.
Spørsmål om å kunne dekke noe av trenerkostnadene til samlinga.
4. Mjøsski får rulleskianlegg for rekrutt som står ferdig uke 28. Kan ta høstsamling der.

9. Neste styremøte
Ble ikke bestemt under møtet, men blir 25.4.18:30, Teknisk Verksted, Elverum

