
 

Styremøte nummer 5 Agder og Rogaland skiskytterkrets 

09.11.2021 

  

Tilstede: 

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

Julie Breimyr, Geir T. Mikalsen 

 

Sted: Teams  
 

Ansvar 

i styret  

Tilbakem

elding 

fra 

klubbene 

Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referat godkjent godkjent. 

  

  

Sak 2 Årshjulsoppgaver og kommende aktiviteter 

Årshjul og kommende aktiviteter ble gått igjennom. Ingen 

aksjoner på dette møtet. 

 

  

 

Sak 3 Kompetanse og aktivtetsavtalen 

Julie tar kontakt med forbund og foredragsholdere i 

forhold til: 

TD 1, trener 1 og Temakveld med NIF 

Trener 2 kurs går i juni 2022. Det jobbes med at kurset 

kan gi studiepoeng. 

  

Sak 4 Sport og arrangement 

Lokale renn: ok 

Hovedlandsrennet: Ingen felles overnatting, men på ulike 

hotell og overnattingsdestinasjoner. Arrangøren ønsker at 

kretsen hjelper til med å presentere sine utøver på 

arrangøren sine hjemmesider 

Young star: 

- Kvalfossprinten 

- HL 

- LM 
Det vil si 6 renn der 4 beste av 6 renn teller. Uttaksrenn 

distribueres til klubbene. 

Stafettkriterier HL og NM: Kriterier er under utarbeidelse. 

  



Samlinger: MOT samlinger er avholdt på Gautefall og 

Sandrip 
 

Rulleskihjul: Utsettes til et senere møte 

Løypenett i skiskytterkonkurranser: Utsettes til et senere 

møte 

 

Sak 5 Kasserer 

Søknader er inne ifht til støtte, der en venter svar. Avslag 

fra en bank det var søkt midler hos. 

 
 

Sak 6 Sekretær 

Lovise og Geir har vært på kurs ifht hjemmesiden til 

NSSF. NSSF organiserer struktur og legger over gammel 

info fra gammel hjemmeside. 

Siden kan bli en god infokanal ut i kretsen. 

Lovise  
 

Sak 7 Sirdal ski 

Teamavtale med Forbundet snart i havn. På samling i 

Trysil i uke 46. 

God kontroll foran sesongen 2021/2022. 

 

 

Geir 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Klubber 

Sak 8 Håndtering av ny våpenlov 

I Agder politidistrikt prioriteres idretter med våpen. Tar 

en runde med klubbene om håndtering av loven. 

  

Sak 9 Info fra leder 

Morten har lagt fram for kretsledere hvordan prosessen 

med sammenslåing Agder og Rogaland ble gjennomført 

og hvordan vårt styrearbeid foregår. Skryt fra Forbundet 

om hvordan dette ble løst. 

 

Morten  

 

  



Kretsledermøte på Sjusjøen 12-13 november. Tema er 

nytenking og hvordan nå bredere ut i folket. 

10 Møteplan 

Neste møte 7/12-21 på Teams. 

Det er behov for et styremøte fysisk i løpet av sesongen. 

Tar dette på neste møte. 

  

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 idéer på andre saker også. 

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

morten.hage@risa.no   

 

 

Neste møte på Teams 7.12.2021 klokken 2000 

 

 

 

mailto:morten.hage@risa.no

