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Styremøte 11.12.17  Grenland MSL, Lundedalen Skien 
 
 
Tilstede: Helge Stubberud, Astrid Landsverk, Anette Hovstø, Andrew Walls,  
Kåre Sivertsen og Inger Flåtsund   
 
Sak 1: Informasjonssaker 
 
 Breddeidrettskomiteen har bedt om innspill fra aktive pistol-klubber og 

utøvere for å se på nasjonale regelverk.  Spørsmålet ble videresendt og 
tilbakemeldingene er oversendt komiteen. 

 Dommeroppdatering – de siste oppdateringene skjer i løpet av uken. 
 Linda Pettersen har permisjon fra styret fra 3 oktober og ut året. 
 Rifle – jobber med å få 50m bane på Skotfoss.  Det har vært problemer 

med å få registrert stevner i NSF-systemet. Flere skoleklasser har vært 
på besøk. 

 Lerdue – Det er blitt purret på klubbene for å registrere på terminlista.  
Compack er OK. Det blir en felles jentesamling på Grasåsen i februar, 
og tildelte midler for i år ønskes overført.  Ole Johan Nordskog Siljan SS 
er nominert som en av tre kandidater til beste mannlige utøver i 
Telemark. 

 Pistol – Ingen spesielle nyheter. 
 Notater fra møtet 16.11.17 om innsyn i søknader blir sendt til klubbene. 

 
Sak 2: Økonomisk støtte 
 
 Det kom inn søknader på økonomisk støtte til klubbene fra fem klubber, 

og om reisestøtte fra 3 klubber.  Kroken JFF hadde en søknad på 
stevneutstyr som ble avvist. 

 Inhabilitet – fem av styrets seks medlemmer er fra klubber som har søkt 
støtte.  Styret velger likevel å behandle de inkomne søknadene.  
Klagefrist på denne avgjørelsen settes til en uke etter at møtereferatet er 
lagt ut på nett. 

 Kretsstyret ønsker at det leveres et lite referat om hva tildelte midler er 
blitt benyttet til fra klubbene. 

 Søknadene er fra Siljan SS, Grenland MSL, Porsgrunn PK, Skien JFF 
og Kroken JFF.  Alle klubbene har søkt om midler til ungdomsaktiviteter. 
Styret vedtok at hver klubb blir tildelt kr 10.000 til ungdomssatsing fra et 
budsjettet på kr 50.000. 

 Reisestøtte til NM : Kretsstyret innvilger totalt kr 11 248, mens budsjett 
er på kr 10 000.  Siljan SS kr 1616, Porsgrunn PK kr 1860, Skien JFF kr 
7772.  Reisestøtte til landsstevnet for rekrutter:  Det er kommet en 
søknad Fra Porsgrunn PK som innvilges kr 3170. 

 
Sak 3: Skytterkonferansen. 

 26-28 januar 2018.  Kretsen melder på to personer til konferansen. 
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Sak 4: Teleidrettens festaften 
 TIK ønsker at de ulike idrettene legger sine prisutdelinger etc til denne 

kvelden.  For 2018 blir dette for tidlig for oss.  Styret meldes på med 6 
personer. 

 
Sak 5: Årsmøtet 2018 
 Fredag 9 februar 2018 på Bø Hotell.  Vi starter med middag som 

tidligere. Innkalling sendes ut. 
 Årsrapporter må være sendt til Astrid innen midlen av januar, som 

grunnlag for styrets rapport. 
 

Sak 6: Planer for 2018 
 Handlingsplan for TSK blir oppdatert.  Helge tar seg av dette. 
 Siste styremøte i perioden legges til mandag 29 januar 2018. 

 
Sak 7: Eventuelt 
 Kåre kom med et forslag om at leder, nestleder og kasserer får noe 

økonomisk støtte for å dekke udokumenterte utgifter.  Andrew utarbeider 
et forslag til kretstinget om at det innføres en slik økonomisk støtte, med 
kr 3000 til leder, kr 2000 til nestleder og kr 1000 for øvrige 
styremedlemmer. 

 Kåre synes at mailer til TSK skal ha  signatur/navn (kontaktperson), ikke 
bare underskrives med klubbnavn. 
 

 
Inger Flåtsund  Kåre Sivertsen  Andrew Walls  
Anette Hovstø Astrid Landsverk  Helge Stubberud  
 
 
 


