
 

Styremøte nummer 2 Agder og Rogaland skiskytterkrets 

17.082021 

  

Tilstede: 

Morten Hage, Lovise T. Nevland, Bjørner Ellingsberg, Ellinor Stakkeland,  

Geir t. Mikalsen 

 

Sted: Teams  
 

Ansvar 

i styret  

Tilbakem

elding 

fra 

klubbene 

Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste. 

Innkalling og saksliste godkjent.   

  

Sak 2 Status gamle kretser 

Innskudd fra hver krets (Agder og Rogaland) 49000,- . 

Agder skiskytterkrets avvikles, Rogaland fortsetter som 

Agder og Rogaland skiskytterkrets. Kretsen beholder 

kontonummer fra RSSK, samt viderefører 

regnskapsføring med Sirdal regnskap. Nytt styre i ny krets 

må meldes inn i Brønnøysundregisteret. Protokoll fra 

årsmøtet må legges inn. 

Ny krets vil formelt ikke være i drift før nyttår 2021/2022. 

  

Morten 

 

Ellinor 

 

Sak 3 Gjennomgang av handlingsplan for styret i ARSSK 

Kort gjennomgang av den enkelte styremedlems 

oppgaver. 

Leder ønsker at hvert medlem har et selvstendig ansvar 

for sine oppgaver/fag. Ved dialog med klubbene og andre 

samarbeidspartnere bør leder av krets være på kopi. 

 

  

Alle i 

styret 

 

Sak 4 Møteplan styremøter ARSSK 

Følgende datoer er foreløpig satt opp: 7/9, 12/10, 9/11, 

7/12 -2021og 11/1-2022. 

Morten 

kaller 

inn 

 

Sak 5 Terminliste sesongen 2021-2022 
 

Sesongen begynner på Sandripheia med Lm rulleski helgen 28-

29 august.  

Lovise og Bjørner samkjører terminlista.  

Lovise 

Bjørner 

 



Det er viktig å minne klubbene på at alle renn må registreres i 

Eqtiming, selv klubbrenn i midtuka.  

 

Aktivitet som registreres vil tilføre midler. 

Det er ønskelig at det er noe variasjon i øvelsesprogram. 

 

Det må skaffes en oversikt over aktive TD1ere og TD2ere i 

kretsen.   

Sak 6 Kommunikasjon 

Kommunikasjon hovedsakelig på e-post. Det opprettes en 

Messengergruppe etter modell av RSSK. Facebookside 

må også opprettes for god kommunikasjon ut til kretsen. 

ARSSK vil ha egen side på NSSF sin hjemmeside, hvor 

det vil ligge kontaktinformasjon, lov for ARSSK i tillegg 

til annen nyttig informasjon. 

Geir tar kontakt med Christian Gedde-Dahl for info og 

bruk av NSSF sine nye hjemmesider. 

Det må knyttes et kontaktpunkt per klubb (leder). 

Hver klubb må melde tilbake med oppdaterte navn på 

leder. Styret ønsker også en oversikt over sportslig 

ansvarlig i hver klubb. 

 

 

Geir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubber 

Sak 7 

  

Prosess – sportslig struktur 

 

Det er ønskelig å få en oversikt over aktive løpere i 

kretsen, også de utøverne utenfor konkurranseklassene. 

Dette for å kunne legge opp til aktivitet for de ulike 

aldersgruppene, med hensyn på samlinger og andre 

arrangement. 

Julie Breimyr har sagt seg villig til å være 

utdanningsansvarlig i kretsen. Det er naturlig med et 

samarbeid mellom sportslig ansvarlig i krets og 

utdanningsansvarlig. 

Koronatiden har ført til få arrangement. Med tanke på 

Tder og praktisering, har vi mistet nesten to år. Dette bør 

følges opp med arrangørkurs/TD kurs, både i regi av krets 

og forbund.  

 

 

Lovise 

 

 

  

 

Sak 8 Sirdal ski – prosess videre 

 

Det er nettopp skrevet en ny teamavtale mellom NSSF og 

Sirdal ski.  

Morten har vært i dialog med Øyvind Reiten, styreleder i 

Sirdal ski. Det jobbes med ny styrestruktur i Sirdal ski. 

Som eier er det naturlig at kretsen er representert i styret. 

Morten 

Styret 

 



ARSSK bør være tettere på i dialog med Sirdal ski, enn 

det som har vært tilfelle de siste årene.  

Det må klargjøres hvem fra styret i ARSSK som skal 

representere kretsen i styret Sirdal ski 

Sak 9 Eventuelt 

Gladmelding: Ny skiskyttergruppe i Åseral, godkjent av 

NSSF 16/8-2021. 

Gjenåpning av idretten skal markeres 25. september. Det 

er ønskelig at skiskytterklubbene i kretsen er med på å 

markere denne dagen. 

 

Morten  

 

  

    

TIL KLUBBENE: 

• Legg merke til at vi har satt inn en kolonne der det blir synlig hva vi spesielt ønsker 

innspill fra klubbene om 

• Kom selvfølgelig med innspill og idèer på andre saker også. 

o Send all skriftlig tilbakemelding til Morten Hage, leder i ARSSK. 

morten.hage@risa.no   

 

 

Neste møte på Teams 07.09.21 klokken 2000 
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