
 
 

Referat fra styremøte 1-2016, NT skytterkrets, torsdag 14. januar 2016, kl. 1830, Kjells 
Kro, Gråmyra. 
 
Følgende møtte: Pål Kristiansen, Nils Håvard Dahl, Erik Stai, Fin Jarle Sørli, Steinar Ulvik 
Og Kjell Åke Andresen. 
Knut Bakken møtte ikke. 
 
 
Følgende saker ble behandlet: 
 
Sak 1-2016: Referat fra møte 7. desember 2015.  
Sak 21/15: Fylkesstatistikk ikke avklart enda. Sakn avventes. 
For øvrig ingen merknader. 
 
Sak 2-2016: LOV FOR NORD-TRØNDEAG SKYTTERKRETS. 
Idrettstinget 2015 vedtok flere endringer i NIFs lov. Som følge av dette har Idrettsstyret 22. 
oktober 2015 vedtatt nye lovnormer for alle organisasjonsledd der endringene i NIFs lov er 
innarbeidet. Norges Skytterforbund har innarbeidet endringene i en ny lovnorm for særkretser. 
 
I brev av 9. november 2015 fra Norges Idrettsforbund til særforbund og idrettskretser gis 
følgende anbefaling: «at alle organisasjonsledd sørger for at egne ting/årsmøter gir fullmakt til 
styret til å implementere fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnormer. 
Organisasjonsleddets egen lov kan dermed oppdateres straks Idrettstinget eller Idrettsstyret 
vedtar regelendringer." 
 
Norges Skytterforbund har gitt følgende veiledning til lovnormen: 
           

 
Veiledning til lovnorm for særkretser/regioner 

 
Lovnormen gjelder for særkretser og regioner. Med region menes sammenslåtte særkretser 
og særkretser som har et geografisk område som er større enn et fylke. I lovnormen brukes 
særkrets som et felles begrep for både særkrets og region.  
 
Nord Trøndelag Skytterkrets skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og Norges 
Skytterforbunds lovnorm for egne særkretser som er basert på NIFs lovnorm for særkretser.  
 
Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det Norges Skytterforbund må ha i 
sin egen lov. Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å 
ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må 
sendes til Norges Skytterforbund for godkjenning.  
 
Fotnotene i lovnormen er kun til informasjon, og utgjør ikke en del av loven. Det valgfritt å 
ta med fotnotene i egen lov. 
 
NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.no 
 
 
 



 
 

På styremøte i Nord-Trøndelag Skytterkrets 7. desember 2015 ble sekretæren gitt i oppdrag å 
tilpasse skytterkretsens lov til ny lovnorm samt legge endringsforslaget fram på neste 
styremøte slik at et lovforslag som er tilpasset ny lovnorm kan behandles på kretstinget 27. 
januar 2016.  
 
I lovforslaget som følger saksframlegget er utført de tilpasninger i loven som ny lovnorm 
krever. 
 
Forslag til vedtak: 
 

1. Vedlagte lovforslag hvor endringer i henhold til ny lovnorm vedtatt av Idrettsstyret 22. 
oktober er innarbeidet, vedtas og legges fram som sak på kretstinget den 27. januar 
2016 med forslag om vedtagelse. 
 

2. Kretstinget gir styret i Nord-Trøndelag Skytterkrets fullmakt til å oppdatere loven i 
samsvar med fremtidige endringer i NIFs lovnorm for særkretser/regioner 
 

Vedtak: 
Enstemmig vedtatt som innstiling til kretstinget.  
 
 
 
Sak 3-2016: Utkast til årsmelding. 
Lederen la fram utkast til årsmelding og saksliste for kretstinget. 
Årsmeldingen og sakslisten ble gjennomgått og supplert. 
 
Momenter til handlingsplanen ble drøftet. 
 
 
 
Sak 4-2016: Regnskap og budsjettforslag. 
Kassereren gikk gjennom regnskapet for 2015 og la fram forslag til budsjett for 2016. 
Regnskap og budsjettforslag ble gjennomgått. 
 
 
 
Sak 5-2016: Forslag til kretstinget. 

- Styret legger fram revidert lov for NTSK, jf. sak 2 ovenfor. 
- Ingen innkomne forslag. 
- Styrets forsag til medlemmer i valgkomiteen, jf. § 21 i gjeldende lov for NTSK. 

            Styret innstiller Bjørn Håkon Bolkan som medlem for 3 år i valgkomiteen. 
 
Utenom forslag ble det enighet om: 
Styret inviterer til en uformell diskusjon etter avslutning av tinget med sikte på økt aktivitet. 
Styret vil også komme med innspill når det gjelder antall klubber. 
 
 
 
Sak 6-2016: Eventuelt. 

- Nye kretsrekorder: 



 
 

Nils Håvard Dahl    hurtig fin 563 p         Vinne, Verdal 15.10.15 
Nils Håvard Dahl    luft standard 331 p    Lånkehallen 22.03.15 
Nils Håvard Dahl    silhuett V 60 481 p   NM 06.07.15 
Nils Håvard Dahl    hurtig grov 550 p      Tromsdal 16.08.2015 
Erik Stai                  silhuett V 70 430 p    Skatval 24.05.15. 
 
Vedtak: 
Kretsrekordene godkjennes. 
 

- Avskriving av fordring til Jämtland Lens Pistolskytterkrets. 
Dette gjelder medaljer for landsdelsmatchen som i 2013 ble arrangert i Jämtland. 
Medaljene ble ikke hentet og kom i retur med portokostnad kr. 600,- Beløpet er senere ført 
som fordring i kretsens regnskap. 
Kassereren foreslår nå at fordringen slettes. 
 
Vedtak: 
Styret vedtok enstemmig å slette fordringen. 

 
- Første møte etter tinget fastsettes til onsdag 3. februar kl. 1830. 

 
 
Eventuelle rettelser bes meldt tilbake snarest. 
 
 
Levanger, 16. januar 2015, 
 
Kjell Åke Andresen 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


