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Referat fra styremøte Nord-Østerdal skiskytterkrets 

- Sesong 2018/2019 

 
 

Møte:  Styremøte i NØSSK  

Dato:  05.03.2019 kl 19:00 

Sted:  Kvikne, Bente Fossen 

 

 

Deltager Tilstede Forfall 

Amund Leren             (Leder) X  

Bente Fossen            (Nestleder) X  

Bente Horten             (Kasserer)  X 

Nina K. Dalløkken    (Sekretær) X  

Ola Husom                (Styremedlem) X  

Leif Vingelen            (Utdanningsansvarlig) X  

Paul Ulheim              (Varamedlem)  X 

Øystein Ledang         (Varamedlem) X  

 

Saksliste:  

Sak 10  Økonomi  

Sak 11  Stafettuttak 

Sak 12  Informasjon fra kretsutviklinger/ 

Sak 13  Langtidsplan 

Sak 14  Lagledermøte og ting  

Eventuelt 

 

 
 

Sak 10 - 2018/2019 Økonomi  

 

Resultatregnskap ble gjennomgått.  

Styret etterspurte og fikk forklaring på følgende poster av kasserer: 

• 3120 – Hvorfor ned 15. 000,- fra i fjor? 

Kasserer sjekker med regnskapsansvarlig om mulig feilføring. 
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• 3400 og 3440 -  Hvilke tilskudd føres i disse postene? 

3400 – Tilskudd fra Hedmark Idrettskrets/fylkeskommunen føres her 

3440 – Tilskudd fra Skiskytterforbundet føres her. 

 

• 3946 – Hvorfor en slik økning? 

Manglende innbetalinger fra 2017 ligger inne i denne summen, 28 000,- skulle vært 

innbetalt i 2017, men kom innbetalt i 2018 etter purring fra Leif. 

 

• 5092 og 5400 – Hva med arbeidsgiveravgift og feriepenger, er ikke det betalt i år?  

Feriepenger og arb. giveravgift føres på de ulike avdelingene. Dette er betalt og i 

orden. 

 

• 6580 – Blir salg av skiver fulgt opp og fakturert klubbene? 

Ja, Kjetil Sæter som administrerer dette. Skole og klubber kjøper felles og kostnaden 

deles på hver enkelt. 

 

• 6860- Hva ligger i denne summen? 

Møtekostnader Taverna, Infonett lisens nettside 

 

• 7440 – hvorfor ligger beløpet såpass lavt ifht i fjor? Er det noe som mangler her? 

Må ses i sammenheng med 3940 – i 2017 måtte kretsen forskuddsbetale overnatting, 

egenandeler er ført inn igjen på 3940. 

I 2018 har vi IKKE forskuddsbetalt overnatting i forbindelse med NC. 

 

• Har vi fått inn forsikringssummen enda? Hvor er den i så fall ført? 

Forsikringssummen har vi fortsatt ikke mottatt – det er IF som jobber med saken. Skal 

purre på IF.  

 

• Smørevogn – Hva er kretsens kostnader med at denne inntekten føres på kretsen?  

Minimale kostnader, alt styres via vipps – innbetalinger går rett inn i 

regnskapssystemet. Få bilag. 

 

Amund tar en samtale med Kjetil Sæther for å få avklart bruk av smørevogn.  
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Sak 11 – 2018/ 2019 Stafettuttak 

Kretsstyret foreslår at det innføres en modell for uttak til stafett jfr. vedlagte modeller:  

• Retningslinjer fra Buskerud. 

http://buskerud-skiskyting.custompublish.com/stafettuttak-hl.176294.no.html 

• Regneark fra Oppland SSK 

http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/oppland_ssk/stafettuttak/ 

 

Kretsstyret har bestemt at modellen skal brukes under NM jr. Ordal og NM senior på Ål. 

Kretsen ser på modellene over og tilpasser de til «våre forhold». 

Endelig modell for stafettuttak vedtas på lagledermøtet 10.4.19. 

Hvem som skal ha ansvaret for å oppdatere regnearkene gjennom sesongen, må avklares. 

 

Kretsstyret poengterer at alle utøvere som har sagt at de ønsker å gå stafett skal få 

informasjon om uttaket, uansett om utøveren er tatt ut eller ikke.   

Det bør avholdes et møte for lagledere, utøvere og evt. foreldre hvis mulig rett etter uttak av 

stafettuttak.  

 

Sak 12 – 2018/ 2019 Informasjon fra kretsutvikler/Utdanningsansvarlig  

Rollene som jenteansvarlig og kretsutvikler eksisterer ikke lenger. Ny rolle som 

utdanningsansvarlig er kommet inn.  

Leif tar kontakt med forbundet for å høre hvordan NØSSK skal forholde seg til endringen.  

En viktig del av jobben til den utdanningsansvarlige er innføring av utviklingstrappa. 

Kretsstyrets ønsker at utdanningsansvarlig sitter som styremedlem i NØSSK.  

 

Sak 13 – 2018/ 2019 Handlingsplan 

Amund utarbeider utkast til handlingsplan til neste styremøtet.  

 

Sak 14 – 2018/ 2019 Lagledermøte og ting 

Lagledermøte berammes til onsdag 10.4.2019 kl 19.00 på Steimoegga idrettspark, Alvdal.  

Følgende saker skal opp: 

▪ Informasjon fra klubbene 

▪ Oppsummering sesongen 18/19 

▪ Gjennomgang av laglederinstruks og arbeidsoppgaver NC, NM og HL. 

▪ Modell for stafettuttak 

▪ Retningslinjer NØK- cup  

http://buskerud-skiskyting.custompublish.com/stafettuttak-hl.176294.no.html
http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/oppland_ssk/stafettuttak/


 

 

  4 

 

 

Kretsting berammes til mandag 29.4. 19, kl 19.00 på Steimoegga idrettspark, Alvdal.  

Øystein booker møterom på Steimoegga. 

 

Sak 15 – 2018/ 2019 Eventuelt 

• Søknad om Norgescup neste sesong 

Kretsen har fått inn en søknad om Norgescup til neste år. Den er fra Dombås. 

Søknaden videresendes til forbudet innen fristen 15.3.  

 

• Laglederinstruks på NC, NM og HL.  

Ble oppdatert med følgende presisering:  

Lagleder skal gjøre avtale med overnattingssted om bevertning og oppgjør.  

Hvis overnattingsstedet krever forskuddsbetaling, skal denne betales av kretsen. 

Fortrinnsvis skal alle gjøre opp for overnatting før avreise.  

 

Revidert utgave ligger nå ute på kretsens hjemmesider. 

 

• NØK- cup  

o Kretsstyret bestemte at det i sesongen 18/19 skal være 6 tellende løp i NØK- 

cupen.  

o Det er Folldal som skal ha kretsavslutningen.  

o Kretsstyret har lagt inn noen presiseringer i reglementet for NØK- cupen når 

det gjelder poengfordeling av gul og blå trøye. 

Revidert utgave av instruksen ligger nå ute på kretsens hjemmesider under 

NØK- cup. 

 

• Årshjul/oppgaveoversikt  

For å få en oversikt over tidsfrister og oppgaver i kretsen, ble det besluttet at det 

skulle utarbeides et årshjul/oppgaveoversikt. 

 

Styremedlemmene lager en oversikt over sine oppgaver og frister til neste styremøte. 

 

 

Neste styremøte:  

Onsdag 10.4.19 kl 17.00, Steimoegga idrettspark Alvdal. 

 

 

 


