REFERAT FRA STYREMØTE 2-2015, KJELLS KRO
MANDAG 20/4-2015.
Kjell Andresen
22:39
Innkallingen er sendt til: Pål Kristiansen, nilshdahl@gmail.com, Finn Jarle Sørli, Knut
Bakken, Steinar Ulvik, Erik Stai, Bjørg Thoresen, Rune Thoresen, Kjell Andresen

Følgende møtte:
Pål Kristiansen, Nils Håvard Dahl, Erik Stai, Finn Jarle Sørli, Bjørg Thorese
og Kjell Åke Andresen.
Forfall fra: Steinar Ulvik og Knut Bakken.

Følgende saker ble behandlet:
Sak 8-15:

Referat fra møte 14. januar 2015.
Ingen merknader til referatet.

Sak 9-15:

Referat fra kretstinget og korrigert årsmelding for 2014.
Pål har foretatt de siste korrigeringer, men mangler fortsatt rekordene for rifle
etter innføring av desimaler på en del øvelser. Årsmeldingen vil bli sendt ut
uten riflerekordene.

Sak 10-15:

Utsendinger til forbundstinget.
Utsendinger er avtalt på telefon. Pål Kristiansen, Finn Jarle Sørli og Bjørg
Thoresen møter for kretsen. Rune Thoresen møter som lagsrepresentant fra
Nord-Trøndelag Skytterkrets.

Sak 11-15:

Gjennomgang av saker til forbundstinget 2015. Årbøker 2013/2015.
Forslagene i sakslista til forbundstinget ble gjennomgått og drøftet.

Sak 12-15:

Rapport fra fagkomite/kasserer.
Erik venter på medlemstall fra Idrettskretsen og vil dernest sende ut krev på
medlemskontingent. Økonomien i kretsen er god.

Sak 13-15:

Innspill fra Knut Bakken ad elekroniske kurs.
Knut Bakken har sendt ut informasjon om at forstudie til dommerkurs for rifle
og pistol nå kan tas som e-læringskurs. Videre at når nok skyttere i kretsen har
gjennomført forstudie, kan det være aktuelt å arrangere dommerkurs for rifle
og pistol.
Vedtak:
Knut Bakken bes om å melde til Kretsstyret hvordan klubbene skal forholde
seg for å komme i gang med slik opplæring.

Sak 14-15:

Evaluering av tilbudet om trening fra Ingeborg Gran.
Ingeborg Gran har gjennomført instruksjon i Sitter Il pk for ungdom.
Ettersom kun Sitter IL pk har meldt interesse, sender vi ut ny oppfordring til
lagene om å melde interesse for instruksjon.

Sak 15-15:

Eventuelt.
-

Sitter IL pk har deltatt på landsstevnet med 8 deltagere.

21 april 2015,
Kjell Åke Andresen

