Referat styremøte 3-2016, NT skytterkrets, torsdag 7. april 2016, kl. 1830, Kjells Kro,
Gråmyra.
Følgende møtte: Pål Kristiansen, Nils Håvard Dahl, Erik Stai, Steinar Ulvik, Inger Nordberg
Hestegrei.
Meldt forfall: Finn Jarle Sørli
.
Følgende saker ble behandlet:
Sak 12-2016: Referat fra møte 3. februar 2016.
Ingen merknader til referat fra siste møte.
Sak 13-2016 Oppdatering rekorder
Nye rekorder på pistol:
V70 - Hurtig grov, Erik Stai, Verdal SSL, 551 poeng, Vinne, 18.02.16
V60 - Hurtig grov, Nils Håvard Dahl, Verdal SSL, 561 poeng, Vinne, 17.03.16
Sak 14-2016 Arbeidsfordeling / rutiner
Sekretær sender ut innkalling til møter (utsendes 1 uke før hvert møte) og skriver
referat,
Viktig: Oppdatering av resultatdel i årsmelding skal skje etterhvert som mesterskap
er avviklet. Sendes hele kretsstyret for kontroll.
Sak 15-2016 Utsending Idrettskretstinget 16. april
Nils Håvard Dahl møter for skytterkrets.
Sakspapirer er ankommet leder på epost og er videresendt til Nils Håvard.
Sak 16-2006 Rapport fra kasserer Erik Stai
• Andel for Sør Trøndelag for dommerkurs i 2014 er betalt, kr 7000,- kr.
• Åsen PK ikke betalt kontingent for 2015. Kasserer følger opp.
• Leka PK er kommet inn som ny klubb.
• Mære skytterlag miniatyrgruppe er nedlagt.
Sak 17-2017 Kurs 2016
Det ble forespurt på mulighet for å arrangere et rent feltdommerkurs, for klubber som
skytere med skyttere som bare skyter felt. (Skyteleder på feltstanplass skal minimum
være feltdommer)..
Elektronikkkdommerkurs (krever at deltakere er dommer/skyteleder) (Samlet for
Nord- og Sør Trøndelag?)
Skyteleder/dommerkurs pistol og rifle, meld behov til kretsen!
Gi beskjed om noen har interesse for disse kursene.
Sikkerhetskurs kan kjøres i hver enkelt klubb. Kursmateriale skaffes via
forbundskontoret, husk aktivitetsrapportering!!

Sak 16-2016 Eventuelt
• Oppdatering av hjemmeside utsettes i påvente av det sentralt ordnes en
mappestruktur og tilgang på det som skal inn på sida. Aktuelle opplysninger
som skal legges ut er:
o Info om tillitsvalget i kretsen
o Referat og årsmeldinger

o Statutten for mesterskap
o Kretsrekorder
•

Utdanningskontakten. Nestleder Nils Håvard Dahl eller andre
styremedlemmer får spesielt ansvar for hvert enkelt kurs.

•

Buss og overnatting på landsstevne rekrutt.
Treg tilbakemelding, mange meldte avbud når overnatting skulle bekreftes.
Tilslutt var det igjen 5 deltakere med leder/foresatt på bussen + 1 skytter med
forelder reiser med fly. Vi har fått kr.7500,- i breddemidler til bussen.

•

Diplomer KM.
Erik sjekker tidligere pris og antall på diplomer fra bestilling i 2011. Tandem
reklame har kommet med tilbud. Kr 3500.- for 2x450 diplomer.

•

Utsending til kretslederkonferanse i Oslo 17.6-18.6.
Leder og nestleder reiser. (avvent svar fra Nils Håvard)

•

Pål Kristiansen vikarierer for Anne Grethe Rendalsvik som leder i fagkomite
pistol NSF til over sommeren.

Neste møte 22.09.16, kl. 18:30 på Kjells Kro

Referent Inger Nordberg Hestegrei

