Stjørdal 7. desember 2015
Pål Kristiansen
Nils Håvard Dahl
Erik Stai
Fin Jarle Sørli
Steinar Ulvik
Kjell Åke Andresen
Knut Bakken møtte ikke

Referat fra styremøte 3-2015 i NT skytterkrets mandag 7. desember 2015 hjemme hos
Pål Kristiansen på Stjørdal.
Sak. 16-15: Referat fra møte 20/4-15.
Fra kretstinget mangler rekordene for rifle.
For øvrig ingen merknader til referatet.
Sak 17-15: Samtale med valgkomiteens leder.
Valgkomiteens leder Bjørn Håkon Bolkan har meldt forfall.
Styret skal i henhold til lov for NT skytterkrets § 21 litra a innstille overfor kretstinget når det
gjelder medlemmer til valgkomiteen. I valgkomiteen rykker Rune Thoresen opp som leder i
2016. Terje Kolstad rykker opp som medlem for 2 år. Det skal velges nytt medlem for 3 år.
Styret imøteser valgkomiteens forslag til medlem for 3 år. Helst bør det være en fra riflesiden.
Sekretæren sender e-post til Bolkan om medlemmene i styret som er på valg er villige til å ta
gjenvalg.
Eventuelle innspill ti:l valgkomiteen sendes til e-post bhbolkan@live.no
Sak 18-15: Kretsting for 2015, Steinkjersannan hotell, onsdag 27. januar 2016, kl. 1900.
Styret møter kl. 1800.
Sekretæren har vært i kontakt med hotellet som har bekreftet at vi er velkomne til å holde
kretstinget der. Bevertning på kretstinget bestilles med samme innhold som tidligere.
Vi bestiller for 20 personer
Innbydelse til kretstinget sendes til alle lagene i skytterkretsen, til Idrettskretsen, NSF og til
Trønderavisa.
Følgende frister bestemmes:
- Innbydelse med fullmaktsskjema sendes ut i uke 50.
- Frist for retur av fullmaktsskjema settes til tirsdag 12. januar 2016. Sendes som e-post
til Pål Kristiansen.
- Årsrapport fra fagkomiteer til kretsstyret sendes som e-post til Pål Kristiansen innen
mandag 21. desember 2016.
- Forslag til kretstinget må være styret i hende innen tirsdag 12. januar 2016 og sendes
som e-post til Pål Kristiansen.
- Valgkomiteen bes sende sine forslag til Pål Kristiansen innen tirsdag 12. januar 2016.
Påk Kristiansen har e-postadresse: paakri@online.no

I innkallingen til lagene tas med: Dersom noen lag har innspill til valgkomiteen skal
eventuelle forslag sendes til lederen av valgkomiteen, Bjørn Håkon Bolkan, snarest.

Sak 19/15: Terminliste for 2016.
Listene er lagt ut på www.skyting.no under aktuell fagretning.
Vedtak:
Kretsstyret har ingen innvendinger til forslagene til terminlister.
Sak 20/15: Kontorgodtgjørelse til styret og godtgjørelse til lederen.
Vedtak:
Kontorgodtgjørelse utbetales i henhold til budsjett konto 7170 som følger:
Leder
kr. 1.338
Nestleder
kr. 446
Sekretær
kr. 1.041
Kasserer
kr. 1.338
Leder FKP
kr. 446
Leder FKR
kr. 446
Godtgjørelse til leder utbetales med kr. 4.000, jf. konto 6901.
Sak 21/15: Hvordan sikre seg fylkesstatistikk av resultater?
Flere har merket seg at fylkesstatistikken for resultater i ulike grener og klasser har falt bort.
Det er sterkt å ønske at vi fortsatt kan få slik statistikk.
Pål opplyser at det er drøftinger på gang mellom Skytterforbundet og Pål Hembre.
Vedtak:
Styret avventer om NSF og Pål Hembre finner en løsning.
Sak 22/15: Ny klubb:
Levanger SSL er fusjonert inn i Levanger pistolklubb under nytt navn Levanger
sportsskytterlag.
Styret gratulerer styrene i de to lagene med vel gjennomført arbeid med fusjoneringen og
ønsker Levanger SSl velkommen som nytt lag i kretsen.
Sak 23/15: Utmeldte klubber.
Sona Salongskytterlag er utmeldt av NIF og NTSK, men er ikke formelt nedlagt som klubb. I
følge NTIK skal det fortsatt drives litt aktivitet innad i laget.
Mære skytterlags Miniatyrgruppe er vedtatt nedlagt, men det er ikke formelt i orden enda da
det ifølge NTIK mangler nødvendige vedtak fra årsmøte i klubbe.
Erik lager en oversikt over fremgangsmåte ved fusjonering til nytte for eventuelle lag som ser
fordeler ved sammenslutning.
Vedtak:
Tas til etterretning.

Sak 24/15: Ny lovnorm for særkretser.
Ny lovnorm for særkretser er vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015. Særkretsen skal ha en
lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets lovnorm for egne særkretser som er
basert på NIFs lovnorm for særkretser. Lovnormen er ufravikelig.
Vedtak:
Styret ber sekretæren tilpasse NT skytterkrets sin lov til ny lovnorm og legge
endringsforslaget fram på neste styremøte.
Lovendringen skal dernest settes opp som sak til kretstinget. Lovendringen vil kreve 2/3
flertall av avgitte stemmer på kretstinget.
Sak 25/15: Stevnestøtte.
Følgende lag har oppfylt vilkårene for stevnestøtte:
Pistol: Sitter IL PK, Steinkjer PK, Verdal SSL, Levanger PK og Stjørdal PK.
Rifle: MIR og Lånke Miniatyrskytterlag.
Vedtak:
Foran nevne 7 lag utbetales hver et tilskudd stort kr. 1000.
Sak 26/15: Eventuelt.
- Økonomi: Kasserer orienterte om utestående kontingenter. Åsen pk og Sona
Salongskytterlag har ikke betalt kontingent.
- Kasserer refererte at årets medaljer er ferdig gravert og klar til utsendelse.
- Pål bes sende regning for bevertning for dette styremøtet hjemme hos ham.
- Reiseregninger bes oversendes kassereren snarest.
Referat v/ sekretær i NT skytterkrets,
Kjell Åke L. Andresen

