
Referat fra styremøte 5-2016 i NT skytterkrets onsdag 14. desember 2016 kl 18:30 
hjemme hos Pål Kristiansen på Stjørdal. 
 
Følgende innkalles: Pål Kristiansen, Nils Håvard Dahl, Erik Stai, Finn Jarle Sørli, Steinar 
Ulvik, Inger Nordberg Hestegrei. 
 
 
Sak. 25-16:  Referat fra møte 02/11-16. 
  Ingen merknad til forrige referat. 
 
Sak 26-16:  Valgkomiteens leder. 

Styret skal i henhold til lov for NT skytterkrets § 21 litra a innstille overfor 
kretstinget når det gjelder medlemmer til valgkomiteen. I valgkomiteen rykker 
Terje Kolstad opp som leder i 2017. Bjørn Håkon Bolkan 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. 

 
Sak 27-16:  Kretsting for 2016, Sparbu kro, onsdag 25. januar 2017, kl. 1900. 

Styret møter kl. 1800. 
Bevertning på kretstinget bestilles med samme innhold som tidligere? 
Vi bestiller for 20 personer (kaffe+ lefse og karbonade.) 

 
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 mandag 16. januar 2017. 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 mandag 16. januar 2017 

og sendes som e-post til Pål Kristiansen. 
- Valgkomiteen bes sende sine forslag til Pål Kristiansen innen mandag 16. 

januar 2017. 
 
Pål 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, Terje Kolstad tlf 
996 12 952 snarest. 

 
Sak 28/16:  Terminliste for 2017. 
  KM felt alle 4 øvelser deles på 2 stevner. KM hurtig mangler. 

Listene blir lagt ut på www.skyting.no den 15. desember.  
Superbrukere i kretsen er Nils Håvard Dahl, Finn Jarle Sørli og Pål Kristiansen 
som kan bistå klubber med hjelp med det nye IT-systemet til NIF. Se mere info 
på www.skyting.no  om den nye dataløsninger. 
Ber om at alle klubber sjekker om at klasseføringer er oppdatert på sine 
skyttere og skriver ut startkort.. 
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Sak 29/16:  Stevnestøtte. 

Følgende lag har oppfylt vilkårene for stevnestøtte: 
Pistol: Sitter IL PK, Steinkjer PK, Verdal SSL, Levanger SSK, Stjørdal PK og 
MIR. 
Rifle: MIR og Lånke Miniatyrskytterlag. 
Vedtak: 
MIR har ikke sendt inn sine resultatlister for mange stevner både på pistol og 
Rifle, får derfor ingen støtte.  
De 6 resterende klubber får støtte på kr 1000.-  

 
Sak 29/16 Rapport fra komiteer/kassere 

Kassere: Mangler kretskontingent fra Follafoss Pk og Egge SSL. Purring er 
sendt. Har fått beskjed om at Åsen Pk er nedlagt, Erik sjekker med NTIK om 
utmeldingen er registrert.  Erik har fått inn lister med oversikt på medaljer og 
de er bestilt.    
Pistol : Har fått data som skal inn i årsmeldingen. 
Rifle :  Har  lister ferdig, avventer mottak av lister. 

 
Sak 30/16 Prosess med sammenslåing av fylkeskommuner, hva gjør skytterkretsen? 

Vi må sende ut info til klubbene om hva de synes om hva kretsen skal 
sammenslåing i påvente mens vi ser hva idrettskretsene gjør. 
Videre ta kontakt med Sør-Trøndelag skytterkrets om saken. 

 
  
Sak 30/16:  Eventuelt 

• Har fått tilbud om en orientering fra Håvard Larsen på Sparbu kro etter at 
kretstinget er ferdig? 
Vedtak: Sender ut info om dette til klubbene på innbydelse til kretstinget 

• Reiseregninger må sendes inn til Erik innen 20.12.16 (pr epost).  
• Innbydelse til møte på Steinkjer om skyteområde på Lerkehaug. 

 
 

Neste møte 17.01.17 på Kjell Kro kl 18.30 
 
 
Referat ,  Pål Kristiansen 
 


