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Referat fra styremøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 

- Sesong 2019/2020 

 
 

Møte:  Styremøte i NØSSK  

Dato:  02.04.2020 kl 19:30 

Sted:  Telefonmøte 

 

 

Deltager Til stede Forfall 

Amund Leren                                  (Leder) X  

Ingeborg Schärer Nyemoen            (Nestleder) X  

Francis Konow                                (Kasserer)  X  

Nina K. Dalløkken                          (Sekretær) X  

Ola Husom                                      (Styremedlem) X  

Leif Vingelen                                  (Utdanningsansvarlig) X  

Kristin Gansmo Brenna                  (Varamedlem)  X 

Øystein Ledang                               (Varamedlem) X  

 

Saksliste:  

Sak 27  Korrigering av antall tellende løp i NØK- cup sesongen 2019/2020 

Sak 28  Sesongavslutning 

Sak 29  Økonomi 

Sak 30  Utsettelse av lagledermøte og kresting 

Sak 31  Tilgang SportsAdmin   
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Sak 27 - 2019/2020 Korrigering av antall tellende løp i NØK- cup sesongen 2019/2020 

 

De 4 siste rennene i årets NØK- cup måtte dessverre avlyses pga korona restriksjoner. 

Totalt ble det gjennomført 7 av 11 planlagte renn.  

 

Styret vedtok derfor å korrigere antall tellende renn fra 6.  til 5. for sesongen 2019/2020. 

 

Sak 28 - 2019/2020 Sesongavslutning 

 

• Sesongavslutningen går på omgang i klubbene og i år er det Alvdal som er arrangør.  

• Pr. dags dato er det ikke lov til å avholde denne type sammenkomster for å forhindre 
spredning av korona viruset. Tidspunkt for avslutningen bestemmes av Alvdal når det 
åpnes opp for denne type sammenkomster igjen.  

• Ingeborg sjekker om gul og blå trøye ligger hos NØK. 

• Verdi på premier i NØK cup for klassene j/g13-16 ble diskutert. 
Følgende verdi ble vedtatt for inneværende sesong:  
1. plass - verdi kr. 1.000,- 
2. plass - verdi kr. 500,- 
3. plass - verdi kr. 250,- 
Beste skytter – verdi kr. 250,- 

• Nina bestiller premier til avslutningen. 

 

Sak 29 - 2019/2020 Økonomi 

 

• Utestående depositum 

Kretsen har nå fått innbetalt utestående depositum på kr. 10.000, - fra overnattingen på HL på 

Oppdal i 2019.  

• Avtale om regnskap 

NØSSK må ha en avtale om regnskapsføring med Vekstra. Ingeborg følger opp mot Vekstra 

v/Jon Grinden 

• Resultat pr 31.12.2019 viser et positivt resultat på kr. 28.619,- 

  

 

Sak 30 - 2019/2020 Utsettelse av lagledermøte og kretsting 

 

I lys av koronasituasjonen har NIFs generalsekretær besluttet at alle idrettslag gis 

dispensasjon fra fristen om å avholde årsmøte innen 31. mars. Ny frist er 15. juni. 

 

På styremøtet den 10.2.2020 ble lagledermøtet berammet til 15.04.20, samt kretsting til 

27.05.20. Styrets vurdering i lys av koronasituasjonen er at lagledermøte og kretsting utsettes 

inntil videre. og at styret heller bestemmer dato for tinget på et senere tidspunkt.  

Klubbene varsles om dette via kretsens hjemmeside, facebook, samt mail til lagledere. 

 

Mer info om årsmøter og ting finnes på Norges idrettsforbunds hjemmesider: 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/ 

 

Sak 31 – 2019/2020 Tilgang SportsAdmin 

Leder og sekretær har tilgang til SportsAdmin for NØSSK. 

https://www.idrettsforbundet.no/tema/koronavirus/juridiske-konsekvenser/arsmoter-og-ting/

