
 

Styremøte nummer 1/2022 

Agder og Rogaland skiskytterkrets 

11.01.2022 

  

Tilstede: 

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

Geir T. Mikalsen, Julie Breimyr (deltok på sak 1-3) 

 

Sted: Teams  

 

Agder skiskytterkrets og Rogaland  skiskytterkrets er nå formelt 

slått sammen til Agder og Rogaland skiskytterkrets  

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. 

 
 

 

 

  

 

Sak 3 Kompetanse og utviklingsavtale 

Planlagte aktiviteter ble i desember avlyst på grunn av 

covid restriksjoner. Gjelder både renn og kurs. 

Nytt møte i Agder om trakassering i idretten omberammes 

etter en får klarhet i videre restriksjoner 14. januar. 

Møtene må være fysisk. Lovise sjekker opp om oppsatt 

dato kan gjennomføres som planlagt. Julie sender over 

kontaktinformasjon til Lovise. 

Viktig at vi framover kan få til noe i forhold til 

rekruttering av jenter. 

Morten 

sender 

over 

avtalen 

til 

sekretæ

r 

 

Sak 4 Sport og arrangement 

Renn på Birkenes og Tjørhomsprinten i desember ble 

avlyst. Klubbene oppfordres til å arrangere utsatte renn 

når det eventuelt er mulighet. 

Stafettkriterier for NM og HL ble gjennomgått, justert 

og vedtatt. Stafettkriteriene blir lagt ut på Agder og 

Rogaland sine sider på NSSF hjemmeside (Geir). Lovise 

sender over dokument til Geir 

Morten tar kontakt med foreldre/trenere som skal sitte i 

uttakskomiteen på NM (Bardufoss og HL) 

Morten 

Geir  

Lovise 

 



HL:  Alf Koksvik, Vegard Langemyr, Ole Kristian Aas 

NM: Terje Sporaland, Jan Kenneth Bartolo, trener Sirdal 

ski.  

Sak 5  Info fra styrefunksjon 

Kasserer: Har mottatt samlerapport fra Sirdal regnskap, 

som benyttes på tinget i vår 2022. Ellers ingen aktivitet. 

Ellinor søker diverse banker og stiftelser når dette 

annonserer. 

Spørsmål om Teamstøtte er innbetalt til Sirdal ski. Morten 

sjekker med Øyvind Reiten om støtten er kommet inn 

direkte til Sirdal ski. Eventuelt Ellinor sjekker  med Anne 

Grethe (SR). 

Teamstøtte fra NSSF er pålydende 18750. Støtten gis til 

alle godkjente Team i skiskytter-Norge. 

Etterskrift: Beløpet er innbetalt  til Sirdal Ski 

 

 
 

Ellinor 

 

Morten 

 

Sak 6 Sekretær 

Fortsetter å oppdatere ARSSK sin seksjon på NSSF sine 

hjemmesider. Legger inn stafettkriterier, referat og lov for 

ARSSK i første omgang. 

Vi hjelper hverandre med å legge ut info, bilder fra renn, 

invitasjon til renn etc, slik at siden blir interessant.  

Geir 
 

Sak 7 Sirdal ski 

Teamavtale undertegnet av alle klubber og utøvere, og er 

dermed gyldig.  

 

 

Geir 

 

 

 

 

 

Sak 8 Våpenlov 

Klubbene er forespurt, mange har svart. Ulik behandling 

av søknader. Bjørner overbringer problemstillinger til 

Vegar Rolfsrud 

Bjørner  

Sak 9 Saker fra leder 

Valgkomiteen for krets er varslet om at de kan starte sitt 

arbeid for valg av nytt styre 2022-2023. 

 

 

Morten  

 

  



Vi må få en oversikt over status i klubbene på Rent 

idrettslag. Gjennomført/ikke gjennomført påvirker støtte 

til klubbene. 

Oppfølging av saker fra kretsledermøte 12-13 november 

2021 gjøres på et fysisk møte som planlegges i løpet av 

våren 2022. 

 

10 Eventuelt 

Coronatilpasninger for arrangement og aktivitet. NSSF 

avholder Teamsmøte mandag 17/1. Link til møte på 

NSSF sine hjemmesider. 

  

11 Møteplan 

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

11/1, 8/2 og 8/3, 17/4 

Kretsting berammes 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 idèer på andre saker også. 

o Send all skriftlig tilbakemelding til Morten Hage, leder i ARSSK. 
morten.hage@outlook.com   

 

 

Neste møte på Teams 8.2.2022  klokken 2000 

 

 

 

mailto:morten.hage@outlook.com

