
Referat fra styremøte 
Tid: torsdag 6. Kl 1900 
På Skype 
 

Innkalte deltakere  

Geir Aspenes x  

Arne Grevskott x  

Ketil Lie x  

Nina Lareng   

Ingeborg Brønstad x  

Håvard Belboe x  

May Vekseth   

Margrethe Skjerve   

 
 
Rekrutteringsprosjekt 
Utdanningsansvarlig 
Aktvitetsplan 
Høstmøte 
Terminliste 
Reiseopplegget for sesongen 
 
 

 

1 Rekrutteringsprosjekt 
 
Søknaden er i prinsippet godkjent av utviklingskomiteen. Siste signal fra 
skiskytterforbundet er at søknaden kan innvilges ved å ta bort aktivitet A og redusere 
prosjektperioden til 2 år.  
Tidligere signal fra forbundet var å søke sammen med STSSK. Saken er forelagt 
dem, men tilbakemelding mangler 
 
vedtak 
 
Søknaden justeres i henhold til dette, og sendes forbundet primært som en søknad 
fra NTSSK 
 
 
2 Utdanningsansvarlig 
Kretsen skal i henhold til retningslinjene for utdanningsansvarlig peke ut en kandidat 
som etablerer avtale med forbundet. Ansvarlig for aktivitetsutviklingen er etter dette 
kretsleder og kompetanseansvarlig 
Jakob Skogan ønsker å bli løst fra oppgaven som kretsutvikler, som i praksis betyr at 
han ikke er aktuell for oppgaven som kompetanseansvarlig. 
 



Det er ført samtaler med Gunhild Kvistad og Karen Ishol om å kunne ta på seg 
oppgaven. Karen Ishol Skogan har sagt seg villig til det 
 
vedtak 
Karen Ishol Skogan engasjeres som kompetanseansvarlig 
 
3 Aktivitetsplan  
Aktivitetsplan skal godkjennes av forbundet og er utgangspunkt for utbetaling av 
kompetansestøtte for skiskytterforbundet.  
Utsendt utkast tas til drøfting i styret. Det komme ikke andre synspunkter enn at 
utdanningsansvarlig må være med å utforme kompetanseplanen 
 
 
Vedtak 
Planen bearbeides og styret gir tilslutning til at kompetanseansvarlig og kretsleder 
kan sende inn planen til forbundet.  
 
 
 
 
4 Høstmøte 
 
Håvard Belbo sjekker hvilket fellesopplegg idrettskretsen planlegger for helga før 
tidspunkt for høstmøte fastsettes 
 
Vedtak 
Høstmøte legges samtidig med tverridrettslig ungdomssamling på Steinkjer. 
Tdspunkt avklares.  
 
Temaer til møtet: 
Rekrutteringsprosjektet 
Terminlista/TD 
Aktivitetsplan/kurstilbudene 
Reiseopplegget for sesongen 
 
Om det ellers passer kan det kjøres noen kompetansetiltak i tilknytning til høstmøtet 
Programmet for høstmøtet fastsettes senere 
 
 
5 Terminliste 
 
Informasjon om status 
Bare Meråker SSK har meldt at renn i januar ikke passer. Klubbene må oppfordres til 
Kveldsrenn og andre små renn på ledige helger. 
Terminlista klargjøres endelig til høstmøtet 
 
 
6 Reiseopplegget for sesongen 
Informasjon om innholdet 
Reiseopplegget ble gjennomgått. 



 
Bussopplegg gjennomføres så langt det er mulig å få til 
Det organiseres ikke overnatting på sesongåpning Natudstilen, men det organiseres 
en sportslig leder. 
Ikke reiseopplegg felles til Geilo, sportslig ansvar tildeles etter påmelding 
Det må presiseres i invitasjon til påmelding at det 13-16 desember ikke er nc for 17-
åringene og at mønstringsrenn 18-19 år er med tanke på vm-uttak for de som har 
ambisjoner om det. 
 

 

 

Til neste møte som arrangeres månedskiftet september oktober: 

Økonomisk oversikt og regnskapsrutiner fra neste år 

Gjennomgang av instrukser for sportslig og adm. ansvarlig for renn 

 

Referent 

Geir A 


