NØSSK
Nord-Østerdal skiskytterkrets

Referat fra styremøte Nord-Østerdal skiskytterkrets
- Sesong 2018/2019
Møte: Styremøte i NØSSK
Dato: 10.04.2019 kl 17:00
Sted: Steimoegga idrettspark, Alvdal

Deltager
Amund Leren
(Leder)
Bente Fossen
(Nestleder)
Bente Horten
(Kasserer)
Nina K. Dalløkken (Sekretær)
Ola Husom
(Styremedlem)
Leif Vingelen
(Utdanningsansvarlig)
Paul Ulheim
(Varamedlem)
Øystein Ledang
(Varamedlem)

Tilstede
X
X

Forfall

X
X
X
X
X
X

Saksliste:
Sak 16
Sak 17
Sak 18
Sak 19
Eventuelt

Gjennomgang ny handlingsplan
Innspill smøreboder
Økonomi
Stafettkriterier

Sak 16 - 2018/2019 Gjennomgang ny handlingsplan
Leder har utarbeidet forslag til revidert handlingsplan som ble diskutert og gjennomgått.
Følgende punkter ble tatt inn:
•

Kretsen har som mål at alle klubber tilknyttet kretsen skal være «Rene idrettslag».

•

Det skal være fluorfritt for løpere under 17 år.

Sak 17 – 2018/ 2019 Innspill smøreboder
Det er kommet innspill med ønske om at kretsen skal stille med smøreboder på stadion i alle
NC-renn. Den modellen er tidligere utprøvd, men kretsen gikk bort fra tilbudet, da det rett og
slett ble en for stor kostnad.
Det er likevel vedtatt i tidligere lagledermøter at kretsen skal stille med smøreboder på alle
NM helger.
Sak 18 – 2018/ 2019 Økonomi
Økonomiansvarlig var forhindret til å møte på styremøtet, men skal sende den økonomiske
statusen over til styret i etterkant av møtet.
Det resterende styret har derfor pr. dags dato ingen oversikt over den økonomiske statusen til
kretsen.
Sak 19 – 2018/ 2019 Stafettkriterier
Det ble brukt en matematisk modell (jfr. Oppland) under junior NM. Kretsen har inntrykk av
at det fungerte greit. Tas opp til diskusjon på lagledermøtet nå i kveld.
Styret tar en diskusjon og kommer med et forslag på kriterier til lagledermøtet i høst.
Fått innspill på om det kanskje burde være egne kriterier for uttak på HL. Målet er at så
mange som mulig får gått stafett.
Sak 20 – 2018/ 2019 Eventuelt
•

Agenda kretsing 29.04.2019
Det ble enighet om følgende agenda for kretstinget:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

•

Godkjenning av innkalling
Valg av 2 stk. til protokoll
Valg av møteleder og sekretær.
Årsmelding
Regnskap
Handlingsplan
Kontingent
Budsjett
Valg
Innkomne saker – må melde leder Amund Leren inn innen 22.04.19

NØK- cup reglement
Følgende presisering lagt inn:
Hvis utøver med gul eller blå trøye ikke stiller til start:
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•

Gul trøye – Ingen går med gul trøye

•

Blå trøye – Nest beste skytter på siste renn går med blå trøye.

Neste styremøte:
Ble ikke bestemt.
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