
 

Styremøte nummer 2/2022 

Agder og Rogaland skiskytterkrets 

16.02.2022 

  

Tilstede: 

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

Geir T. Mikalsen, Julie Breimyr  

 

Sted: Teams  

  Ansvar 

i styret  

Tilbakem

elding 

fra 

klubbene 

Sak 1 Godkjenning av referat fra forrige styremøte 

Vedtak: Referat godkjent. 

  

  

Sak 2 Gjennomgang årshjul ARSSK 

Kretstinget fastsettes til 11. juni, Sandrip. Det arrangeres 

kretssamling i forbindelse med tinget. Bjørner booker 

Sandrip stadion. 

Fordeling av oppgaver til tinget tas på neste styremøte. 

 
 

 

 

  

 

Sak 3 Kompetanse og utviklingsavtale 

Nytt møte i Agder og Rogaland skiskytterkrets som 

omhandler trakassering i idretten. Lovise og Julie finner 

tid og sted. 

  

Sak 4 Sport og arrangement 

Et vellykket og det første KM har blitt arrangert på 

Froland 5.-6. februar 2022. God deltakelse og snøforhold. 

Styret var godt representert på KM, noe som ble godt 

mottatt av arrangør. 

Uttakskriterier stafett ble benyttet i uttak på NM-mix 

stafett på Bardufoss. Ser ut til å være et nyttig verktøy.  

 

Uttakskriterier til stafett skal også benyttes på 

Hovedlandsrennet i Holmenkollen. Se forrige styrereferat. 

Det vil være stafett for ungdom og junior på Veldre sag 

9.-13. mars. Lovise er til stede der, samt at Anna 

Wickstrøm (Sirdal ski) kan være i uttakskomiteen.  

Bjørner 

Lovise 

 



Det er et par feil i terminlisten som ligger på NSSF sine 

hjemmesider. Geir retter dette opp. 

ARSSK har tre løpere i junior-VM 2022, Soldier Hollow. 

Andreas Aas, Martin Nevland og Martin Uldal. Magnar 

Ravndal og Svein Odland er med i smørerteamet. 

Marte Olsbu Røiseland er OL dronning i de Olympiske 

vinterleker i Kina. 

Sak 5  Info fra styrefunksjon 

Kasserer:  

Saldo: 204000,- 

Regnskap 2021 ARSSK avsluttes 31. desember 

Regnskapet følger videre regnskapsåret. 

Faktura ekstraordinære advokatutgifter betales så snart 

som mulig. Søker støtte fra Sirdal ski og NSSF for 

inndekning. 

Morten sjekker med Brønnøysundregisteret om rette 

opplysninger ligger inne.  

 

 
 

Ellinor 

 

Morten 

 

Sak 6 Sekretær 

Fortsetter å oppdatere ARSSK sin seksjon på NSSF sine 

hjemmesider. 

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

invitasjon til renn etc., på Facebooksiden til ARSSK, slik 

at siden blir interessant.  

Geir 
 

Sak 7 Info fra leder 

Morten følger opp Ren idrett status hos klubbene. 

Minner om spørreundersøkelse fra NSSF, i forhold til ny 

handlingsplan. Oppfordrer flest mulig til å søke.  

NIF skal avhold sitt ting. Skal det sendes representanter 

fra kretsen? Vi ser n 

 

 

Morten 

 

 

 

 

 

Sak 8 Sirdal ski 

Styret i Sirdal ski skiftes ut. ARSSK må ha en 

representant i styret. Saken følges opp. 

 

  



Sak 9 Møteplan 

Styremøter framover: 8. mars og 19. april 

 

   

  

10 Eventuelt 

Ingen saker til behandling 

  

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 8.3.2022  klokken 2000 

 

 

 

mailto:morten.hage@outlook.com

