
 

Styremøte nummer 6 Agder og Rogaland skiskytterkrets 

07.12.2021 

  

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 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 

NIF kurs Vold og trakassering 15. desember -Birkenes 

Utsettes til 2022 

Legger opp til lignende kurs 7. eller 9. februar 2022, 

Ålgård skule  

Lovise 

 

Morten 

 

Sak 4 Sport og arrangement 

Lokale renn: ok 

Hovedlandsrennet: ok 

Young star: 

- Kvalfossprinten 

- HL 

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

distribueres til klubbene. Sjekke at det er meldt inn. 

Stafettkriterier HL og NM: Kriterier er under 

utarbeidelse. 

Lovise sender på e-post til styret for en gjennomlesing. 

Geir legger ut på skiskyting.no, kretsens avdeling- 

 

 

 

 

 

 

 

Lovise 

 



Samlinger: Styret må se på eventuelle samlinger 

vårparten 2022. 

 

Sak 5 Kasserer 

- Ingen aktivitet på konto.  

- Sender nye søknader om støtte når søknadsfrister 

foreligger 

- En aktiv konto for ny krets 

- Agder betaler inn sin del til ny krets 

- Ellinor sender oversikt til Morten og Geir hvor 

mye som står igjen til disp i Rogaland, slik at en 

kan avslutte regnskap i tid ved nyttår 

 

 

 

 

 

Ellinor  

 

Morten 

Bjørner 

Ellinor 

 

Sak 6 Sekretær 

Lovise og Geir har vært på kurs ift. 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 NSSF er underskrevet. Innebærer også 

forpliktelser til klubb og utøver. Signeres av klubber med 

elever i teamet. Vanja i NSSF sender ut kontrakter til 

klubber og utøvere. 

 

 

Geir 

 

 

 

 

Klubber 

Sak 8 Håndtering av ny våpenlov 

Ulike håndtering av våpenloven rundt om i landet. NSSF 

vil ha samtaler med politimyndigheter for å gi en 

tilbakemelding på ulike problemstillinger en møter. 

 

Morten 

 

Sak 9 Info fra leder 

Kretslederne har vært samlet på Sjusjøen (Natrudstilen) 

12-13 november i forbindelse med sesongåpningen. Det 

var gode framlegg, refleksjoner og diskusjoner. 

Temaer: 

- rekruttering 

- Hvordan når vi utøvere til skiskyting utover 

normalen? 

- Hvordan øke kvinnandelen i skiskyting? 

 

Morten  

 

  



- Ungdomsutvalget i NSSF v/Mathea Tofte har 

gjort en brukerundersøkelse blant utøvere og 

tidligere utøvere. Interessante funn, som vi 

kommer tilbake til. 

 

10 Møteplan 

Satt opp  

Neste møte  på Teams 11/1-2022 klokken 2000 

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@outlook.com  

 

 

Neste møte på Teams 11/1-2022 klokken 2000 

 

 

 


