NØSSK
Nord-Østerdal skiskytterkrets

Referat fra styremøte Nord-Østerdal skiskytterkrets
- Sesong 2019/2020
Møte: Styremøte i NØSSK
Dato: 16.10.2019 kl 17:30
Sted: Steimoegga idrettspark, Alvdal

Deltager
Amund Leren
Ingeborg Schärer Nymoen
Francis Konow
Nina K. Dalløkken
Ola Husom
Leif Vingelen
Kristin Gansmo Brenna
Øystein Ledang

(Leder)
(Nestleder)
(Kasserer)
(Sekretær)
(Styremedlem)
(Utdanningsansvarlig)
(Varamedlem)
(Varamedlem)

Tilstede
X
X
X
X

Forfall

X
X
X
X

Saksliste:
Sak 12
Sak 13
Sak 14
Sak 15
Eventuelt

Økonomi
Retningslinjer for uttak stafett HL og NM
Sponsoravtale med NØK
NØK-cup

Sak 12 - 2019/2020 Økonomi
Økonomirapportene vi har fått oversendt av regnskapsfører ble gjennomgått.
Føringer ifbm smørevogn sjekkes opp med NØSVS.
Ingeborg sjekker ut avtalen vi har med regnskapsfører.
Avtale om regnskapsføring, samt budsjett 2020 settes opp som egen sak på neste styremøte.

Sak 13 – 2019/ 2020 Retningslinjer for uttak stafett HL og NM
Knut Erik Nesteby har utarbeidet retningslinjer for uttak stafett på HL og NM jfr. avtale på
siste lagledermøte.
Retningslinjene ble gjennomgått og diskutert.
Retningslinjene blir tatt opp som egen sak på lagledermøtet.
Følgende må diskuteres på lagledermøtet:
•

Hvem skal ha ansvaret for å ajourføre resultatene pr. helg?
Styrets sin innstilling er at det er laglederne på de enkelte rennene som får ansvaret
for å ajourføre regnearkene.

•

Hvordan skal internasjonale renn vektes inn i regnearket?
I noen tilfeller kan det være at nasjonale renn og internasjonale renn kræsjer slik at
løpere ikke får med seg nasjonale renn. Løpere som representerer Norge bør få sin
vekting i de rennene de ikke får går gått nasjonalt.

•

Hvem har ansvaret for å utøve skjønn?

Styret ønsker at den matematiske modellen prøves ut i sesongen 19/20.
Evalueres etter sesongslutt.
Sak 14 – 2019/ 2020 Sponsoravtale med NØK
NØSSK er glad for at NØK ønsker å forlenge sponsoravtalen med NØSSK.
Avtalen innebærer at NØSSK mottar en årlig økonomisk godtgjørelse på kr. 40.000,Sak 15 – 2019/ 2020 NØK- Cup
Amund sjekker ut om trøyer til NØK-cup (også blå og gul trøye) og målseil er hos NØK slik
at vi er klar for ny sesong.
Francis sjekker med tidligere kasserer (Bente Horten) ang. medaljer til KM.
Har vi noen på lager? Hvor bestilles de?
Neste styremøte:
Dato for neste styremøte ble ikke bestemt.
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