
Referat fra styremøte 1-2014, NT skytterkrets, mandag 13. januar 2014, Kjells Kro, 
Gråmyra, kl. 1830. 
 
Til stede: 
Pål Kristiansen 
Edmund Nicolaisen 
Erik Stai 
Finn Jarle Sørli 
Jørn Buchholdt 
Kjell Åke Andresen 
 
Forfall: Ann Cathrine Sverkmo 
    Knut Bakken 
 
 
 
Sak 1/14: Referat fra styremøte 4-2013. 
  Ingen merknader. 
 
Sak 2/14: Utkast til lov for NTSK redigert i henhold til lovnorm for   
  særkretser/regioner vedtatt av idrettsstyret 24. januar 2012. 
  
  Styret gikk gjennom lovutkastet. 
 
  Vedtak: 
  Redigert lovutkast fremmes til behandling og vedtagelse på kretstinget for 
  2013. 
 
Sak 3/14: Årsmelding. 
  Lederen la fram utkast til saksliste og årsmelding.  Han mangler noen  
  rapporteringer slik at  fullstendig årsmelding ikke er klar. Utkastene ble  
  gjennomgått. I forslaget til handlingsplan foreslås å videreføre tilskudd til 
  klubber som arrangerer minst 3 approberte stevner i året, men med det  
  forbehold at resultatlister fra arrangerte stevner er innsendt. 
     
 
Sak 4/14: Regnskap for 2013 og budsjettforslag for 2014. 
  Kassereren la fram balanse og resultatregnskap, som ble gjennomgått. 
  
  Forslag til budsjett 2013 ble gjennomgått.   
 
Sak 5/14: Forslag til kretstinget. 
  Forslag fra klubbene til kretsstyret:  
  Ingen forslag er fremmet fra klubbene. 
 
  Forslag fra kretsstyret: 

- Redigert lov for NTSK, behandlet i sak 38/13 og sak 2/14, fremmes med 
forslag om vedtagelse. 

- Kontingenten er i dag på kr. 400 pr lag og kr. 60 pr medlem over 20 år. 
Kontingenten foreslås videreført. 



   -    Medaljeinnskuddet ved MNM og KM foreslås sløyfet. Kretsen har ikke 
        behov for denne inntekten. Sør-Trøndelag krever heller ikke inn et slikt 
        tilskudd.  Styret vektlegger også at dette fjerner en kostnad for skytterne 
        samt at det kan stimulere til altivitet/deltagels. 
 
 
Sak 6/14: Rapport fra fagkomiteene/utdanningskontakt og kasserer. 
  Fagkomité rifle og pistol rapporterte 
   
  Styret godkjente følgende kretsrekorder pistol: 
  Nils Håvard Dahl i klasse V 60: 
  Luft fallfigur, 10 treff, arrangert under NM i Lånkehallen 23.02.2013. 
  Luft standard, 312 p. NM Lånkehallen, 24.02.2013.  
  Hurtig fin, 561 p, Vinne, 14.03.2013. 
  Erik Stai i V 70: 
  Hurtig fin, 562 p. Jonsvannet 04.06.2013. 
  Hurtig grov, 548 p. Jonsvannet 04.06.2013. 
 
Sak 7/14: Eventuelt. 
  Det er 6 pistoldommere som ikke har deltatt på oppdateringskursene som er 
  gjennomført i 2013. 
  Det foreslås å invitere pressen til kretstinget.  
     
  
 
Kjell Åke Andresen  
 
 
 
  


