
Styremøte  

Nord-Trøndelag skiskytterkrets 

Tid 28.2.19 kl 19  

Sted Røstad Levanger 

Til stede: 

Geir Aspenes, Ingeborg Brønstad, Ketil Lie, Arne Grevskott og Karen Ishol Skogan 

Saksliste 

1. Tid kretsting,  
2. økonomi status 
3. saker til tinget 
4. skriving av årsmelding 
5. sportslig opplegg neste sesong 

 

 

Tid kretsting,  
Kretstinget skal avholdes innen utgangen av april. 
 
Forslag:  
Tid:  Torsdag 29 april kl 1800 
Sted:Blommen 
 
Geir sender ut varsel om tidspunkt til lagene og varsler valgkomiteen jamfør kretsens 
regler, og anmoder om at saker som skal behandles må være styret i ihende i god tid 
før påske. 
 
 
økonomi status 
planen er å ha regnskapet for 2018 klart til revidering i midten av Mars, og ferdig 
revidert 1.april. 
Mye av utestående ble betalt inn før årsskiftet, og saldo pr 31.12.18 var 267.646,- 
Tilskudd vi har mottatt i 2018 er på totalt 93680,- 
Vi har brukt administrativt 40.000 mindre enn i 2017, bare 5600,- mot 45500,-  
Ikke helt ferdig med føringene...har det klart til neste møte. 
For øyeblikket er det mye inn og ut av konto ifm NC. Tror det er greit å lage en egen 
oversikt over NC, da mye betales inn og ut over 2 regnskapsår. 
 
 
 
saker til tinget 
Ingen saker er foreløpig kommet opp. 
 
skriving av årsmelding 
Vi fordeler oppgaver slik: 
Ketil Lie: rennstatistikk, og sportslig opplegg junior senior 
Geir: Innledende besrkvelser og samlnger med videre 13-16 år 



Arne: Resultater NC, NM, internasjonalt 
Ingeborg: Reiseopplegget 
Karen: Utviklingstiltakene 
Nina: Økonomikapitlet 
 
Geir setter opp googledokument for redigering fra alle. 
  
Målet er å ha utkast til årsmelding til neste styremøte 
 
sportslig opplegg neste sesong 
Ketil gjennomfører møte med trenerne med en evaluering av sesongen som er gåt og skisserer 

opplegg for neste år 

 

Utviklingsplanen 

Status ble gjennomgått. EN gir prioritet til samling om utviklingstrappa. En tar sikte på å gjennomføre 

trenerkurs i en eller annen form samordnet med treningssamlinger i neste sesong. 

 

Referent 

 

Geir A 


