
Hedmark Skiskytterkrets 
Møtereferat-styremøte 
 

  

Møte type: Styremøte Møte nr: 8 

Møte dato / tid: 11.5.2021 kl. 17.00-20.00 Sted: Digitalt møte over Teams 

Referent: Sara Sundli Mob.tlf: 90207857 

 

Saker: 

Tilstede: Klubb: 

Sara Sundli Stor-Elvdal skiklubb/HSSK styret 

Anne Dorte Carlson  IL Trysilgutten/HSSK styret  

May-Linn Holøien Lagmandsveen Mjøsski/HSSK styret 

Jon Anders Lien Mjøsski/ HSSK styret 

Sondre Bollum Kretsutvikler 

Roger Nystrand Mjøsski/ HSSK styret 

Nr Beskrivelse: 
 

 1  
 Referat fra forrige møte 

- Referatet ble gått gjennom og godkjent 

 

2 Forberedelse til Kretsting: 
 
Årsmelding 

- Styret i HSSK gikk gjennom årsmeldingen og den ble vedtatt av styret.   
Regnskap 

- Er ferdigstilt til kretstinget.  
Lov for HSSK  

- Oppdateres etter tilbakemelding fra Vegard Rolfsrud i NSSF.  
- Gjennomgått og vedtatt av styret.  

Organisasjonsplan 
- Gått gjennom av styret og vedtas med endringer som fremkom i møtet.    

Langtidsplan 
- Er klar men vurderes ikke medtatt som dokumentasjon på kretstinget da den 

er vedtatt tidligere for perioden 2019-2023 
Budsjett 

- Budsjettet er under arbeid. Noe reduserte inntekter pga Covid, litt økte 
kostnader pga økt aktivitet ift. tidligere år 

Handlingsplan 
- Vanskelig å ha en klar handlingsplan til kretstinget, da det er så mye 

usikkerhet med Covid-19 og mange datoer for aktivitet er ikke satt. 
- Forslag til neste år er å lage en handlingsplan som er litt mindre i format og 

mer hendig å lese. (Resultatet ble oppdatert handlingsplan som fremlegges på 
kretstinget. Detaljert aktivitetsplan utarbeides til sesongstartmøte) 

- Jon Anders ser på hvilket datoer og helger som kan passe for KM neste 
sesong.  
 
 

 



Hedmark Skiskytterkrets 
Møtereferat-styremøte 
 

 

 
 

 

Rapporteringsskjema, Sondre 
- Styret gikk gjennom rapport på Kompetanse- og utviklingsavtale som Sondre 

har utarbeidet. Sendes inn før fristen 15 mai. 
- Ingen av klubbene i HSSK er Rent Idrettslag, dette må tas tak i. 

3 Avklaringer: 
Sommer-KM på Natrudstilen 

- Styret jobber videre med planlegging av Kretshelg med dagsamling lørdag (2 
treningsøkter og sosialt) og  Sommer-KM søndag formiddag (løp og rulleski). 
Mjøsski kan ta på seg arrangøransvaret og avklarer bruk av arenaen på 
Natrustilen. Alle klubbene må bidra med funksjonærer. Forslag på dato er 11.-
12. september, endelig dato blir satt på kretstinget.  

 
Hedmarkscupen 2020-2021- Premiering 

- Styret har bestemt at 1.-3. plass blir premiert for de to rennene sammenlagt 
som ble gjennomført i Hedmarkscupen sesongen 2020-2021. Premiesatsene 
på gavekort blir på 500 kr, 300 kr og 200 kr. 

 
Sesongstartmøte  

- Dato for sesongstartmøte ble satt til 27 september 2021.  

 

6 

Neste møte:  
- Kretsting 26.5.2021. Kl 17.00 via Teams 

Sak som må på agenda etter kretstinget:  
- Evaluering av styrearbeidet og rollen som kretsutvikler 

 


