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H ed m a rk Skiskytterkrets
Protokoll

Kretsting 26.05 .202I kl. 19 på Teams

Til stede:
Herman Stensby

May Linn Holøien Lagmandsveen

Jon Anders Lien

Roger Nystra nd

Roar Mangset

Sara Sundli

John Olav Sundli

Tonb Vestues

Ellen K Bernts Grønland

Anne Dorte Carlson

Anders Lindberg

Elisabet Venberget
Bente Bredalen

Sondre Bollum

Aasmund Kjøllmoen Steien

Mathea Tofte

Sa ker:

Hernes lL

Mjøsski

Mjøsst<i

MjØsski

Mjøsski

Stor-Elvdal

Stor-EIvdal

Trysil lL

Trysil lL

Trysil IL

Åsnes SSK

Åsnes SSK

Åsnes SSK

HSSK

Team Woodcon

NSSF (delvis)

L. Godkjenne de fremmøtte
De fremmøtte ble godkjent

God kjen ne i n n ka I I i ng, sakl iste og forretn i ngsorden
lnnkalling, saksliste og forretningsorden ble godkjent

Velge dirigent, protokollfører og to representanter til å underskrive protokollen
Tone Vestues (Trysil lL) og Anders Lindberg (Åsnes SSK) ble valgt til å underskrive protokoll

Anne Dorte Carlson (Trysil lL)f6rer protokollen.

Årsmelding
202 ble sterket preget av Covid-19 og smittevernsbestemmelser. På tross av dette har

aktivitetsnivået ut mot utøvere vært bra fordi Kretsutvikler har kunnet iverksette tilpassede

tiltak. Kun 2 renn ble gjennomført i Hedmarkscupen. Antall lisensbetalende utøver viser en liten

Økning. Vi har hatt deltagere på Trener l-kurs, Trener 3-kurs, TDl-kurs og kurs i EQ-timing. Det

ble gjennomført 2 skiskytterskoler med i alt 13 deltagere

Marte Holmen Nilssen og Stian Fedreheim ble tildelt Hedmark Skiskytterkrets sin påskjønnelse på

kr 1000 for sølvmedalje på NM rulleski 2020.

2.

3.

4.

Årsmeldingen gjennomgått og god kjent
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5. Regnskap

Regnskapet inkluderer kretsarbeidet, Team Woodcon og Youngstar lnnlandet.

Kretsarbeidet gikk med et godt overskudd i 2O2O mens Team Woodcon og Youngstar lnnlandet

gikk med et forventet underskudd. Samlet viser regnskapet at HSSK gikk med et overskudd på kr

12.058. Likviditeten er god.

Regnskapet med revisjonsberetningen ble godkjent

Budsjett og årsplan 2021
I forhold til foregående år budsjetteres inntektene noe lavere som følge av forventet lavere

overføring fra NSSF. Kostnadene økes noe for å sikre god aktivitet gjennom hele året.

Budsjettet for 2O2O ble gjennomgått og godkjent.

Fastsette kontingent
Kontingentsatsene fra forrige år videreføres og er

6.

7.

8.

9.

lngen lisenspliktige
lnntil 3 lisenspliktige
4-6 lisenspliktige
7 -L0 Iisenspliktige
1L og flere lisenspliktige

Verv Navn

1s00
3s00
6000
8000
L2000

Vedta ny Lov for Hedmark Skiskytterkrets
Ny Lov for Hedmark Skiskytterkrets ble vedtatt

Behandle innkomne saker
Hedmark Skiskytterkrets har i dag en omfattende planstruktur med både Lov, langsiktig plan,

organisasjonsplan og årsplan. I tillegg kommer årlige aktivitetsplaner/årshjul.

Kretstinget vedtok å be styret forenkle planstrukturen og fremme forslag til nye planer på

kretstinget 2021.

L0. Foreta valg til styret, kontrollutvalg og valgkomite samt representanter til ting
Ola Alme har vært leder for valgkomiteen. Valgkomiteens innstillinger ble vedtatt:

Klubb

På va lg

Periode 2022

Lede r

Nestleder
Sekretær

Styremedlem
Styremed lem

Varamedlem

Kontrollkom ite
Kontrollkomite
Va ra

Valgkomite
Va lgkom ite

Va ra

Anne Dorte Carlson

May-Linn H. Lagmannsveen

Sara Sundli

Roger Nystrand

Cathrine Østgård
Bente Breda len

Stig Aldor VennestrØm (leder)

Mathias Neråsen

lkke besatt

Ola Alme (leder)

Yngve Torben Joha nsen

lkke besatt

Trysil IL
Mjøsski

Sto r-E lvd a I

Mjøsski

Hernes

Åsnes

Mjøsski

SjusjØen IL

Hernes

H e rnes

202L-2023
2020-2022 X

202L-2023

2020-2A22 X

202L-2022 X

2020-2022 X

202L-2023
202L-2023

2020-2422
202L-2023
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Kretstinget gir styret i Hedmark Skiskytterkrets fullmakt til å oppnevne representanter til ting i
ove rord nede orga nisasjonsledd.

Saker etter ordinært Kretsting:

lnformasjon fra styret i Norges skiskytterforbund
Mathea Tofte takket krets og klubber for god innsats i året som har gått. Hun orienterte om at

forbundet har økt satsing på utøvere fra \7 til elite. I tillegg er det etablert et ungdomsutvalg som vil

ha ekstra fokus på 13-19 år.

Vi fikk informasjon om kurs og aktiviteter fremover og hvem vi kan kontakte i forbundet.
Matheas presentasjon vedlegges protokollen.

Orientering om Team Woodcon
Aasmund Kjøllmoen Steien orienterte om foregående år og planer for kommende sesong i Team

Woodcon. Teamet jobber bra, har god økonomi og tiltrekker seg mange søkere og gode løpere.

For løpere i Hedmark er Team Woodcon en svært god mulighet for toppidrettssatsing etter
videregående skole.

O ri enteri n g om a ktivitetsp I a n/å rs hj u I for 2O2L-2O22
Sondre Bollum og Anne Dorte Carlson orienterte om foreløpige aktivitetsplaner for 2O2t-2O22

Kretsaktivitetene har størst fokus er på utØvere opp til 16 år og deres foresatte. I tillegg vil
gjennomføring av skiskytterskoler og Rent idrettslag bli vektlagt. Hedmarkscupen planlegges med 8

renn i tillegg til Sommer-KM.
Årsplanen ferdigstilles til Sesongstartmøte som blir 27 september kl 19 i Elverum.

Trysi l/Åsnes 03.06 .202L

-TA nL Vesbues
Tone Vestues Anders Lindberg


