REFERAT FRA ÅRSMØTE I NORD-TRØNDELAG
SKISKYTTERKRETS 5.mai 2010, Blommen
Sak 1: Åpning av møtet.
Leder Tore Wold ønsket velkommen og åpnet tinget.

Sak 2: Godkjenning av sakliste.
Ingen merknader
Godkjent

Sak 3: Valg av møteleder og sekretær.
Forslag: Tore Wold og Solfrid Løvhaugen
Vedtatt.

Sak 4: Godkjenning av representanter.
Presentasjon og godkjenning av frammøtte representanter
Godkjent.

Sak 5: Årsmelding.
Leder gikk igjennom årsmeldinga.
Det ble tatt inn noen tilleggsopplysninger under årsmeldinga.
Vedtatt med merknad.

Sak 6: Regnskap.
Kasserer Knut gikk igjennom regnskapet.
Økonomien i kretsen er god .Regnskapet er revidert og funnet i orden.
Godkjent.

Sak 7: Fastsetting av kontingent for 2009.
Styrets forslag: Ingen endringer.
Vedtatt.

Sak 8: Innkomne saker.
8.1 Opprettelse av sportslig utvalg
Forslag fra styret:
Styret foreslår at det opprettes et sportslig utvalg som overtar ansvaret for den sportslige siden
i kretsen. Utvalget bør bestå av 3 medlemmer. Disse bør ha bakgrunn og interesse for
treningsarbeid generelt.
Vedtak:
Utvalget bør bestå av 3-5 medlemmer med bakgrunn og interesse for treningsarbeid. Ett av
medlemmene velges fra kretsstyret, resten av tinget/årsmøtet. For 2010/2011 opprettes ei
prosjektgruppe, oppnevnt av kretsstyret. Prosjektgruppa skal fungere som sportslig utvalg
fram til kretstinget i 2011 samt utarbeide retningslinjer/arbeidsbeskrivelse for utvalget.
Denne skal legges fram for kretsinget i 2011 for eventuelt vedtak og påfølgende
vedtektsendring.
8.2 Opprettelse av Team for eldre juniorer og seniorer.

Det er søkt NTE om kr. 130000 for å bygge opp et ”Team-tilbud” til eldre juniorer og
seniorer. Aktuelt for 6-8 løpere som tas inn etter søknad.
Kretsen er organisatorisk ansvarlig. ”Teamet” skal være selvfinansierende.
Skal virke i min.3 år.
Vedtak: Forutsatt finansiering så opprettes ”Team for eldre juniorer og seniorer”. Styret
etablerer styringsgruppe rundt ”teamet”.”Teamet”skal være selvfinansierende.
8.3: Forslag til retningslinjer for bruk av rulleski.
Styret foreslår at følgende retningslinjer bør følges ved organisert treing for utøver t.o.m. 14
år.
” Rulleski bør generelt sett ikke brukes til utholdenhetstrening. Rulleski/rulleskøyter som
treningsform bør foregå på lukket/skjærmet område. Treninga bør legges opp til å fremme
teknikk, bevegelse og balanse/motorikk. Under samlinger skal det ved eventuell rulleskitreing
være et alternativt tilbud, slik at rulleski ikke skal være et krav vedr. utstyr.”
Vedtatt.
8.4: Forslag til å avvikle ”Bragdplaketten”
Styret foreslår å avvikle ”Bragdplakketen” pga. at det er tvil om hvilken betydning dette har
for den enkelte utøver. I tillegg vil det kunne bli en del kostnader som styret heller ønsker
skal brukes på aktivitet.
Vedtak:
Bragdplaketten avvikles fra sesongen 2010/2011.
Det skal gis ut bragdplakett for de 2 siste sesongene.
8.5: Forslag til endring av nybegynnerklassene.
Forslag fra Snåsa skiskytterlag:
Snåsa skiskytterlag vil fremme forslag på at vi går tilbake til det ordinære klassesystemet, som
samsvarer med de andre skiskytterkretsene.
På tinget i 2009 ble det vedtatt å opprette følgende nye klasser for nybegynnere.
1. For kretsrenn i N.T etableres en nybegynnerklasse for liten blink med
anlegg for utøvere 13 år og eldre.
2. For kretsrenn i Nord-Trøndelag etableres en nybegynnerklasse for stor
blink med anlegg for utøvere 11 år og eldre.
Det ble diskutert omkring dette og Snåsa skiskytterlag trakk sitt forslag.
Vedtak: De 2 nybegynnerklassene består videre.

Sak. 9: Saker til forbundstinget
9.1: Endring av uttak til Young Star.
Styrets forslag: Deltagere til Young Star taes ut i fra antall lisensbetalende utøvere i klasse 15
og 16 år i de enkelte regioner pr. 31.12 året før finale. Da beregnes det en prosentvis fordeling
på regionene. Hver region foretar uttaksrenn (4-6 renn). Ved lik poengsum rangeres utøverne
etter: antall førsteplasser, andre plasser osv.
Vedtatt.
9.2: Forslag til endring av Vital/Statkraft cup:
Styrets forslag: Renn i november og desember gjelder bare for klassene 20-sen. Renn etter jul
som i dag.
Vedtatt.
9.3: Opprettelse av Kraftsenter/nedleggelse av juniorlandslag:
Styrets forslag: Innen 1.6 2011 etablere kraftsenter Midt-Norge (Trondheim), innen 1.6 2012
etablere kraftsenter Østlandet (Oslo). I tillegg skal det snarest mulig etter 2012 etableres et
kraftsenter til under forutsetting at det er et stor nok miljø og i nærhet av sentrale regionale
utdanningsinstitusjoner(høyskoler/universitet). Eks. Tromsø eller Vestlandet/Sørlandet.
Juniorlandslagene legges ned etter sesongen 2011/12. Ansvaret for de beste juniorer og nest
beste seniorene (ikke på landslag) skal ivaretas av kraftsentrene. Det bør settes ned et utvalg
snarest mulig for å forberede innføring av kraftsentrene.
Vedtatt.
9.4: Endring Vital/Statkraft-avslutting, ny stafettmodell.
Styrets forslag: Mix-stafetten erstattes med en 2-mannstafett, hvor utøverne går 3 eller 4
etapper hver (korte etapper).
Vedtatt.
9.5: Revitalisering av senior NM
Styret foreslår følgende uttalelse:
Nord-Trøndelag skiskytterkrets synes alle alternativene som er opplistet er dårlige. Det minst
dårlige er dagens alternativ.
Vi vil derfor foreslå at Forbundet legger inn som Skiforbundet, ei NM uke i jan/feb. NM uka
må da være et grunnlag for uttak til renn senere på vinteren. At dette ikke klaffer med
eventuelle WC-renn får så være. Løperne på landslaget har jo selv sagt at løpsprogrammet er
for hard, og da spesielt i forhold til reise. Dette kan gi en lettelse i reisebelastingen for disse
løperne. Når langrenn klarer det, kan det ikke være noen god grunn for at det ikke skal kunne
gå i skiskyting. Det bør da være styrets jobb å ta dette med IBU for på sikt å få til ei ”fri ”uke
for nasjonale mesterskap. Inntil videre får en bruke ”pisken” om at landslagsløperne SKAL
delta på senior NM. Skulle nå de beste utøverne velge å gå WC i stedet, så er det greit. Vi tror
NM allikevel blir en bedre opplevelse en det den er i dag.
Vår påstand er at senior NM ikke får det løftet en er ute etter før rennet legges inn i denne
perioden.
Vedtatt.

Sak 10: Valg av utsending til forbundsting.
Vedtak: Styret velger 1 representant til å møte på Forbundstinget.

Sak 11. Valg.
Valgkomiteens forslag:
Styret:
Leder: Ingen forslag
Kirsti Stubbe,
Tove Toldnes,
Arve Lægran ,
Knut Fenne
Astrid Johansen

for 2 år
for 2 år
på valg 2011
på valg 2011
på valg 2011

Ungd.kontakt: Sondre Kvistad
Jenteansvarlig: Kari Mette Skrove
Kretsutvikler: Tore Wold

for 2 år
for 2 år
på valg 2011

1.Vara: Mette Kilskar, på valg 2011
2.vara: Dag Magne Sandvik, på valg 2011
Revisorer:
Martin Hojem
Torbjørn Hojem,

på valg 2011
på valg 2011

Valgkomite:
Jakob Skogan,
Steinar Lunde
Roar Livik

1 år
2 år
3 år

Forslagene til styre ble vedtatt. I og med at det ikke er funnet ny lederkandidat så innkalles
det til ekstraordinært ting den 25.mai. Klubbene anmodes om å jobbe internt for å komme
med forslag på kandidater.
Referent: Solfrid Løvhaugen

