
Referat fra styremøte 01.02.22 

Til stede: 

Geir Aspenes 

Rune Hedegart 

Stig Tronstad 

Petter Alstad 

Randi Van Zjip 

Karen Ishol Skogan  

 

Saker: 

1. Referat fra forrige møte 

Geir leser opp referat fra forrige møte. 

Følge opp bedre på oversikter over lister (trenere, TD-er), årsmøter, styrereferater ol. 

Komme i gang med hjemmesiden.  

 

2. Økonomistatus 

Rune viser frem status over kretsens økonomi for 2021 og pdd. Fordringer er ajour, og 

kretsen har god økonomi.  

Det har kommet to mindre regninger i etterkant av to norgescuper som kretsen tar ansvar 

for, uten at dette blir fakturert.  

 

Annet økonomi 

Team Innherred skiskyting har spurt kretsen om økonomisk støtte for norgescuper da disse 

har blitt delt i aldersgrupper på ulike helger. Kretsen sender ut melding til begge teamene i 

kretsen om spørsmål hvor mye ekstrakostnad teamene har på grunn av denne ordningen 

med aldersdelte norgescuper. Dette vil bli tatt opp i styret når beløpene er klare.  

 

Hvordan gjør vi det i forhold til de som vil sende våpen og/eller kolli på reiser der team eller 

andre stiller med bil for å frakte utstyr. Forslag fra kretsen er at utøvere/foresatte som 

sender våpen og annet utstyr med bil med henger til norgescuper dekker dette selv. Dette er 

noe som kretsen kan ta ny stilling til neste år.  

 

Kretsen vurderer å kjøpe nytt telt. Det sjekkes opp angående pris og type telt. 

 

 

3. Stafettuttakskriterier 

Tidligere uttakskriterier blir fremvist og diskutert. Det har kommet spørsmål om kriteriene 

kan presiseres og eventuelt revideres. Geir viser frem et forslag på revidert 

stafettuttakskriterier.  



Det må klargjøres hvem som er interessert/vil gå stafettene, både på HL og NM, i forkant av 

stafettene. Helst i forkant av hele arrangementet. Utøverne skal vise god sportsånd og 

respektere uttaket som blir gjort.  

Det stilles spørsmål om trenerne skal være med å ta ansvar for uttaket. Under NM bør 

trenerne være med. Under HL er det ikke med noen trenere, og foreldre og ledere på av den 

grunn ta ansvar for uttaket.  

Nytt revidert dokument blir sendt ut på mail til styrets medlemmer i etterkant av møte som 

må godkjennes, og legges ut på kretsens hjemmeside.  

 

4. Felles arbeid i Trøndelag junior og senior  

 

Geir fremviser en felles modell for toppidrett, organisering og ressurser i NTSSK og STSSK. 

Modellene baseres på samarbeid mellom kretsene fra juniornivå og til og med seniornivå. 

Hvis kretsene er enig i at dette skal jobbes videre må det etableres avtaler mellom begge 

kretsene og settes i system. Kretsen er samstemte i at dette er godt arbeid som skal jobbes 

videre med.  

 

 

Referent Karen Ishol Skogan, 01.02.22 

 

 

 

 

 

  

 

 


