
Referat                                  Møte nr.: 1/2017 

Møte:  Kretsledermøte 1                                               Møtedato: 26. april 2017 kl. 1830-1935 

Sted:  Telefonkonferanse 800 88 860, kode 178717#  

Referent:   Håvard Larsen 

 
Deltagere: 
Aust-Agder, Torodd Laffen Solberg, kretsleder, deltok 
Akershus, Bergsvein Bårdstu, kretsleder, deltok 
Buskerud, Tom Cato Karlsen, kretsleder, deltok 
Finnmark, Bård Arne Arnljot, kretsleder, deltok ikke 
Glåmdal, Nils Joten, nestleder kretsen, deltok ikke 
Hedmark, Jon Tore Gran, kretsleder, deltok 
Hordaland, Leif Inge Turøy, kretsleder, deltok ikke 
Møre & Romsdal, Helge Kristiansen, kretsleder, deltok 
Nord-Trøndelag, Pål Kristiansen, kretsleder, deltok 
Nordland, Weronica Helene Nereng, kretsleder, deltok ikke 
Oppland, Erik Åmillom, kasserer kretsen, deltok 
Oslo, Lena Marie Ytterdal, kretsleder, deltok 
Rogaland, Asta Kvalbein, nestleder kretsen, deltok 
Sogn & Fjordane, Magnar Anton Støyva, kretsleder, deltok 
Sør-Trøndelag, Magnus Strømdal, kretsleder, deltok ikke 
Telemark, Astrid Landsverk, kretsleder, deltok 
Troms, Sten Helge Eilertsen, kretsleder, deltok 
Vest-Agder, Jarl-Edvin Edvartsen, kretsleder, deltok 
Vestfold, Jan Gunnar Skajem, kretsleder, deltok 
Østfold, Anders Dingstad, kretsleder, deltok ikke 
 
Fra Forbundsstyret/Administrasjonen: 
Arild Groven, gen.sekr., deltok 
Line Teppdalen, visepresident, deltok 
Kenneth Eikenes, leder BIK, deltok 
Annette Hovstø, varamedlem, deltok 
Håvard Larsen, president, deltok 
 
Referat distribueres til: Kretsstyrer, Forbundsstyret, Administrasjonen og legges på skyting.no 
 
Agenda; 
1) Informasjon/aktiviteter etter Forbundstinget 
2) Hva ønsker kretslederne at komiteer/Administrasjon/styret skal fokusere på? 
3) Tilbakemeldinger på håndbok for kretser 
4) Kartlegging av deltagelse og representasjon på kretsting 

   
Saksnr Sak Frist Ansvarlig 

1 Informasjon etter Forbundstinget 
Åpent brev sendt kretsene 08.april 2017 hvor det bl.a. ble invitert til 
denne telefonkonferansen. 
 
Første møte i BIK 18.april (telefonkonferanse) 
Første møte i TIK 20.april 
Første kretsledermøte 26.april (telefonkonferanse) 
Første forbundsstyremøte 08.mai (telefonkonferanse) 
Avklaringsmøte BIK/TK/Administrasjonen 19.-20.mai 
Andre kretsledermøte 08.juni (telefonkonferanse) 

Andre forbundsstyremøte 16.-17.juni 
 
Line har besøkt kretsstyret Oppland, Håvard kretstinget Vest-Agder 

 
 

Håvard 
 



 Side 2 

Sak nr.: Saker til behandling Frist Ansvarlig 
 

2 Hva ønsker kretslederne? 

Innspill/kommentarer/forslag: 
- Avklaring Norgesmesterskap, rullering, dommere/juryer, 

kostnader, støtte (Akershus, Buskerud, Hedmark) 
- Få ut informasjon om hva BIK/TK/Admin gjør (Buskerud, 

Hedmark, M&R,) 
- Arrangementshåndbok (Hedmark, M&R) 
- Klubber/medlemmer via krets, ikke direkte FK/BIK, hva er 

linjevei (M&R, Vestfold) 
- Mer detaljert informasjon om hvordan legge ut resultater 

(Nord-Trøndelag) 
- Spørsmål til FK rutes til BIK (Nord-Trøndelag) 
- Kurs for superbrukere/skyting.no (mange kretser) 
- Hvordan tilnærme seg klubbene, få de til å arrangere 

stevner, etc, maler (blir del av håndboka) (Oppland, 
Buskerud, Telemark, Vestfold) 

- Tips og råd om hvordan søke breddemidler etc, mal (blir 
del av håndboka) (Oppland) - Det sendes årlig info til alle 
klubbene. Under utdanningsmenyen på skyting.no er det 
forklart hvilke 3 støtteordninger som finnes og hvordan 
søke på disse. 

- Tydeliggjøre BIK og utvalgene, gap-analyse FK/krets/ny 
struktur (Rogaland, Telemark, Vest-Agder) 

- Nyheter på skyting.no & FB, være mer aktive (Vest-Agder) 
- Ikke for mange oppgaver på kretsene (Oppland, Vestfold) 
- Dokumentere, utvikle håndboka (Vestfold) 
- Kan vi få et KretsAdmin alla KlubbAdmin (Akershus, 

Buskerud) 

Overordnet frist 
er 08.juni, men 
det vil komme 
en oppdatert 
versjon av 

referatet senest 
10.mai som 
viser hvilke 

punkter vi først 
og fremst 

jobber med. 

 
Håvard 

 
 
 
 

Kenneth 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kenneth 
 
 
 
 

Håvard 

3 Håndbok for skytterkretsene 
Utsendt 23.april på høring til kretslederne. Innspill/kommentarer; 

- En god start, lagt «gull-egget» 
- Anlegg punkt h, fellesreglement 
- Distriktsmesterskap inn i punkt e 
- Digitalisering, kommer det noe om det? 
- EN mal skyting.no 
- Skill fakta og ønsker (det er en håndbok) 
- Kommunikasjonsstrategi (Vestfold) (blir del av håndboka) 
- Markedsstrategi (Vestfold) 

 
Konkrete saker tatt opp i dokumentet: 

- Superbrukere, bekrefte eller nye inn så fort som mulig, jfr 
frist 25.april 

- Email-struktur xxxxx@skyting.no, støttes  
- Trener/aktivitetskurs, støttes (aktivitetslederkurs/Christer), 

mange kretser støtter dette 

 

 

 

Håvard 

 

 

 

 

 

 

 

Kretsene 

 

Arild 

 

Lindis 

4 Kartlegging av kretsting 
- Vi ønsker å kartlegge den faktiske deltagelsen på kretsting 

inklusiv hvilke grener som møter opp, osv. 
- Det vil bli utsendt en individuell mail pr krets med en mal 

som det er påbegynt utfylling av. Denne må kretsene 
deretter fylle i resten av informasjonen og returnere til 
samme mailadresse som den fikk mailen fra 

- Vi ønsker protokollene fra de 4 siste kretstingene pr krets 
(fra de som ikke allerede har lagt dem på skyting.no) 

- Dataene vi får inn vil bli presentert for kretslederne på 
kretsledermøte 2 den 08.juni 

- Frist for innsendelse er 20.mai 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.mai 

Annette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kretsene 

 


