
 

Styremøte nummer 4 Agder og Rogaland skiskytterkrets 

12.10.2021 

  

Tilstede: 

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

Geir t. Mikalsen, Håkon Engstu (NSSF) 

 

Sted: Teams  
 

Ansvar 

i styret  

Tilbakem

elding 

fra 

klubbene 

Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referat godkjent godkjent. 

  

  

Sak 2 Gjennomgang årshjul ARSSK 

Gjennomgang av årshjulet. Ligger ajour i forhold til 

denne. 

Skiskytterskole er gjennomført i Figgjo (våren 21), 

Froland, Øvrebø og SGSSL. Rulleskikarusell er i gang på 

Tonstad, Sandnes Arena og(Øvrebø/Froland/Birkenes). 

Står igjen å planlegge for aktiviteter for vintersesongen, 

regionale, lokale arrangement, samling på snø etc. 
 

 

 

  

 

Sak 3 Kompetanse og utviklingsavtale 

Avtale mellom ARSSK og NSSF om hvilke områder 

kretsen vil fokusere og utvikle sesongen 2021-2022. 

Dokumentert aktivitet utløser midler fra forbundet. 

Morten sender over liste til styret med oversikt over de 

områdene vi skal jobbe ift. avtalen. 

Morten tar dette videre med utdanningsansvarlig Julie B. 

Morten 

sender 

over 

avtalen 

til 

sekretæ

r 

 

Sak 4 Våpenlov 

Ny våpenlov stiller strengere krav til håndtering av 

bæretillatelse og lagring av våpen. Styret innhenter status 

fra klubbene på hvordan håndtering av loven håndteres.  

 

  

Morten 
 

Sak 5  Info fra styrefunksjoner  
 



Nestleder: Bjørner opptatt med MOT samling i 

Sandripheia. ARSSK fornyer avtale med Bingo Sør fra 

2022 

Sekretær: Ingenting å melde. Ønsker bilder fra aktiviteter 

som foregår i kretsen til bruk på kretsens hjemmesider. 

Kasserer:  

- Innvilget 20000,-fra Agder fylkeskommune 

(Stimulering til kulturtiltak/aktivitet-

skiskytterkaruseller i ARSSK) 

- 52000,- fra NSSF iht kompetanse og 

utviklingstiltak 2020-2021 

- Ellinor venter svar fra flere instanser (banker etc) 

- Kretskontingent sendt ut. Flere klubber har betalt. 

- Geir sjekker opp post i regnskapet der det står 

dobbelt betalt et beløp fra 2019. 

- Fullfører regnskap for de to tidligere kretsene 

innen nyttår. I dialog med Anne Grethe på SR. 

- Kretsen støtter kjøp av pizza til avslutning av de 

ulike karusellrennene som arrangeres i høst 

- Styret ser også for seg å profilere kretsen med å 

anskaffe luer/pannebånd til utøverne i kretsen 

 

Sportslig ansvarlig: 

- Jobber med å få inn oversikt over TD’er og aktive 

utøvere i klubbene. Snart i mål, men 

tilbakemelding går noe tregt. Ser ut til nå at 

ARSSK har omkring 190-200 aktive skiskyttere 

- Hovedlandsrennet. Har bestilt plass på Soria 

Moria hotell. Ønskelig at kretsen samles der. Noen 

klubber har bestilt overnatting andre steder 

 

Utdanningsansvarlig: Ikke til stede på møtet. Morten tar 

aktuelle saker videre med Julie. 

 

 

 
 

Sak 6 Arrangement  

HL: Det må utarbeides kriterier for stafettuttak til HL.  

Lovise utarbeider kriterier på grunnlag av tidligere 

kriterier i RSSK og andre kretser. Styret vurderer også å 

støtte lagleder for arrangementet. 

Lovise  
 



NM arrangement: - kriterier til stafettuttak må også 

utarbeides for disse arrangementene 
Karuseller: Godt i gang. Se tidligere i referatet 

 

Young star: Går som før i forbindelse med WC i Kollen i 

mars. Kretsen må sette opp hvilke løp som skal telle i uttaket 

av løpere.   

Sak 7 Sirdal ski 

Sirdal ski: 

Roger Grubben og Øyvind Reiten fortsetter i Sirdal ski 

det samme kasserer Svein Arild Skåland. 

 Øyvind som leder.  

Medlemmene av styret bes tenke på om et verv som 

styremedlem i Sirdal ski kan påta seg. 

Sirdal ski er godt i gang med forberedelser til ny sesong. 

Team avtale for sesongen 2021-2022 er undertegnet. Et 

års avtale, da Sirdal ski skal forhandle ny avtale med 

hovedsponsor Sirdal kommune våren 2022. 

Utøverkontrakter er undertegnet. 

«Reisebyrå» og sponsorgruppe i Sirdal ski jobber godt. 

 

 

Geir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubber 

Sak 8 Møteplan 

Følgende datoer er satt opp til styremøter: 9/11, 7/12 , 

11/1, 8/2 og 8/3. 

  

Sak 9 Eventuelt 

Støtte fra kretsen til avslutninger karusellrenn. Behandlet 

under sak 5. 

Kretsledermøte avholdes torsdag 14/10 på Teams. 

 

 

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   

 

 

mailto:morten.hage@risa.no


Neste møte på Teams 9.11.21 klokken 2000 

 

 

 


