
 

 

 
   

NØSSK 
Nord-Østerdal skiskytterkrets 

 
 
 Dato: 

 10.06.2020 
  

 
 

Protokoll kretsting NØSSK  
 

Møte:  Kretsting i NØSSK  

Dato:  10.06.2020 kl 19:00 

Sted:  Steimoegga idrettspark, Alvdal 
 

Tilstede:  
Alvdal:  Erik Torshaug, Jan Erik Bjørn, Roar Lillebo, Øystein Ledang, 

Dombås:  Kristin Gansmo Brenna 

Folldal:  Bjørn Tore Streitlien, Helle Øyen, Ola Husom 

Kvikne:  Ingeborg Schärer Nymoen 

Os:   Gjermund Horten, Pål K. Dalløkken, Nina K. Dalløkken 

Røros:   Nina Dahlen Konow, Francis Konow 

Tynset: Torger Høsøien, Roar Tangen 

Vingelen:  Øystein, Rønningen, Amund Leren, Leif Vingelen  

   

 

Saksliste: 
 

Sak 1 Godkjenning av innkalling 

 

Vedtak: Ingen merknader til innkalling. 

 

Sak 2 Valg av 2 stk. til å skrive under protokollen for kretstinget 

 

Vedtak: Protokoll skrives under av Jan Erik Bjørn og Kristin Gansmo Brenna. 

 

Sak 3 Valg av møteleder og sekretær. 

 

Vedtak: Amund Leren valgt som møteleder og Nina Kjellesvig Dalløkken valgt som sekretær. 

 

Sak 4  Årsmelding 

 

Årsmelding for 2019/2020 ble presentert av leder. Kretsutvikler presenterte det sportslig 

aktivitetstilbud 13-16 år og opp til senior. 

 

Både årsmelding og presentasjon av sportslig aktivitet blir lagt som vedlegg til referatet. 

 

Vedtak: Årsmelding for 2019/2020, samt vedlegg fra kretsutvikler, ble godkjent av 

kretstinget.  
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Sak 5  Regnskap 2019 

 

Totalt viser resultatet et overskudd på kr. 28.620,- pr. 31.12.19. 

 

Team Toyota Slettum Bil har et underskudd på kr. 26.720,-, mens 13-16 år har et underskudd 

på kr. 25. 580,- 

 

Det ble ikke søkt om MVA kompensasjon i 2019. Kasserer følger opp, slik at vi sikrer MVA 

kompensasjon for 2020.  

 

Resultatrapport, samt revisors rapport ligger som vedlegg til referatet. 

  

Vedtak: Regnskapet og revisors rapport godkjennes av kretstinget.  

 

Sak 6  Kontrollkomiteens rapport  

 

Gjennomgang av kontrollkomiteens rapport av regnskap opp mot budsjett. 

Rapporten ligger som vedlegg til dette referatet. 

 

Konklusjonen til kontrollkomiteen er:  

Det er godt samsvar på de fleste postene med unntak av de postene kontrollkomiteen har 

nevnt under punkt 3. Alle referater fra styremøter og referat fra årsmøtet/ting er gått 

gjennom. Konklusjonen er at styret har gjort et godt arbeid med gjennomføringen av 

vedtakene. 

 

Sak 7  Handlingsplan 20/21  

 

Styret fremmet forslag til at handlingsplanen videreføres slik den er pr. i dag, med kun 

endring av årstall. 

 

Vedtak: Styrets forslag til handlingsplan for 20/21 ble godkjent. 

 

Sak 8  Kontingent 

 

Kontingent for sesongen 19/20 var på kr. 3.000,-. 

 

Vedtak: Kretstinget besluttet at kontingenten for neste sesongen ikke skal endres. 

Kontingenten vil for sesongen 20/21 være på kr. 3.000,-. 

 

Sak 9  Budsjett  

 

Kasserer Francis Konow la fram budsjettet for 2020. 

 

Team Nord- Østerdal har i år 25 utøvere.  

Egenandelen til utøverne er økt fra 12.000,- til kr. 15.000,- i år. 

 

Vedtak: Kretstinget godkjenner budsjett. 
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Sak 10 Valg 

 

Torger Høsøien møtte fra valgkomiteen og la fram komiteens innstilling til nytt styre. 

 

Valgkomiteens innstilling er som følger:  

 

Verv Navn Klubb Status På valg 

Leder Bjørn Narjord Os IL Ny 2022 

Nestleder Ingeborg Schärer Nymoen Kvikne IL Ikke på valg  2021 

Kasserer Francis Konow Røros IL Ikke på valg 2021 

Sekretær Nina Kjellesvig Dalløkken Os IL Gjenvalg 2022 

Styremedlem Ola Husom Folldal IF Gjenvalg 2021 

Varamedlem Erik Torshaug Alvdal IL Ny 2022 

Varamedlem Kristin Gansmo Brenna Dombås IL Ikke på valg 2021 

     

Revisor Siri Tobro Vingelen IL Gjenvalg 2022 

Revisor Ingunn Strand Olsson Tynset IF Ikke på valg 2021 

     

Kontrollkomite Helle Øyen Folldal IF Gjenvalg 2022 

Kontrollkomite Kjell Horten Os IL Ikke på valg 2021 

     

Valgkomite Grete Gløtheim (ny leder) Røros IL Ikke på valg 2021 

Valgkomite Bente Fossen Kvikne IL Ikke på valg 2022 

Valgkomite Leif Arne Nytrøen Tynset IF Ny 2023 

     

 

 

Vedtak: Valgkomiteens innstilling til nytt styre ble vedtatt.  

 

Sak 11 Innkomne saker  

 

Følgende saker var meldt inn til leder før kretstinget: 
 

• Ønske om at møter gjennomføres på Teams 

Dombås har fremmet ønske om at møter i kretsen gjennomføres på Teams.  

Kretsen har gjennomført både styremøte og lagledermøte på Teams den senere tiden. 

Det har fungert veldig bra, og er absolutt tidsbesparende med tanke på de store 

geografiske avstandene i kretsen. 

 

Det var enighet om at Teams også i fremtiden bør brukes aktivt og at styret før hvert 

møte vurderer om det kan gjennomføres på Teams, eller om vi bør møtes fysisk.  

 

Det ble besluttet at kombinasjonsmøter (Teams /fysisk) pr. tiden ikke er 

gjennomførbart ifht teknisk utstyr . 

 

• Ønske om at det legges opp til færre todagersrenn i NØK- cupen.   

Dombås har fremmes ønske om at det for kommende sesong arrangeres færre 

todagers renn i NØK- cupen. Tinget diskuterte ønsket og følgende momenter kom 

fram: 
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• Det er viktig at kretsen har et godt rennprogram, slik at våre utøvere slipper å reise ut 

av kretsen for å gå renn. 

• Styret ser på muligheten for å spre rennene jevnere ut over hele sesongen, selv om det 

kan by på utfordringer når vi tar hensyn til NC og lokale skirenn.  

• Deltagerbevis og sammenlagtresultat blir ikke utdelt/telt på yngre løpere, kun for 

aldersgruppen 13-16 år.  

• I sesongen 19/20 ble det arrangert 7 NØK-cup renn. For aldersgruppen 13-16 var det 

kun 5 renn som var tellende i sammenlagtresultatet og utøverne måtte delta på 4 renn 

for å få deltagerbevis. I og med at ikke alle renn er tellende i sammenlagtresultatet gis 

det rom for utøverne selv å velge hvilke renn de ønsker/kan å delta på.  

• Å arrangere renn krever ganske mye av arrangørene. Klubbene ønsker stor sett å 

arrangere to renn pr helg når de først rigger for et slikt arrangement.  

• Det ble tatt opp om en kan se på innhold/gjennomføring av renn, mer enn antall. f eks 

muligheten for å ha kortere løpslengder for de minste. 

 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:   

Vedlegg 1  Årsmelding,  

inkl. presentasjon av sportslig aktivitetstilbud 13-16 år og opp til senior 

Vedlegg 2  Regnskap 

Vedlegg 3  Revisors rapport 

Vedlegg 4  Kontrollkomiteens rapport 

Vedlegg 5 Handlingsplan 20/21 

 

 

 

Referent 

Nina Kjellesvig Dalløkken 
 

 

 

 

__________________________                              __________________________ 

 

Jan Erik Bjørn       Kristin Gansmo Brenna 


