
Styremøte #4 
Sted:  Sør Amfi 
Klokken: 18.00 
Dato:  21. juni 2017 
 
Tilstede: Torodd Solberg, Audun Freitag, Morten Krystad, Paul N. Mikkelsen, Hilde M. Olsen, Susann 
F. Johansson 
 
Sak 1: Kretssammenslåing 01.01.2020 

- Kretsene følger fylket 

- Hva gjør vi med penger/aksjer? 

Idrettskretsen har sjekket om det er lovlig med overføring av penger til fond. Det er lovlig. 

TJFF har ytret ønske om å dele pengene mellom klubbene 

Penger på konto, deles? 

Aksjer tas med til ny storkrets? 

 

Sette opp forslag til Tinget 2018 og avgjøre i 2019? Evt vise dette frem på terminlistemøte? 

Klubbene må involveres, samt Idrettsfinans. 

Hvordan har andre kretser gjort det, skøytekretsen osv.? 

Følge idrettskretsen? 

Gi ny storkrets en god start, må ha med noe penger. 

Se også vedlegg fra Sundtoft 

 

Det har vert forsøkt å kontakte Vest-Agder, uten hell. 

 

Torodd og Audun kontakter Idrettsfinans angående aksjene. 

  

 

Sak 2: Kretsens grillfest 

- Ca. 20-30 deltakere 

- GSS, APK og Evje PK 

- Seks barn fikk skyte med luftpistol 

- Premier kjøpt på Pedersens våpenlager, 5 stk, pluss spinnere til barna 

- Kjøpt mat på Storcash 

Vi ønsker å gjenta neste år. 

Evt: Samling i 2019, siste året med AASK 

 

Sak 3: Dommeroppdatering  

- Ferdig materiell fra forbundet, klubbene ordner oppdatering selv 

- Susann/Torodd sender ut mail med informasjon om gjennomføring 

- Paul Notto har sendt liste med navn på rifledommere til Tarjei. Han har ikke respondert. 

  



Sak 4: Terminlister 2018. 

- Klubbene legger inn i Sportsadmin, kretsen godkjenner 

- Terminlistemøte blir evt. etter lista er satt 

- Torodd sender mail til klubber om å kontakte superbrukere 

Tor Andre Oppås – ny superbruker, Evje PK 

 

Evt: Idrettsleiren – fortsette? 

- Mye arbeid, lite rekruttering 

- Tenke nye veier,, bedre planlegging 

- 2017: APKs ungdomsgruppe kommer innom for å rekruttere til klubben 

- Kretsen vil ha noe tilbake fra Idrettsleiren, i form av kjøring ect. 

- Stueneshallen neste år? 

 

 

Vedlegg: 1 

 

Sign.  

  



Fra: larsun@runbox.com 
Sendt: fredag 16. juni 2017 09.11 
Til: Aust-Agder Skytterkrets 
Kopi: 1. Varamedlem Morten Krystad; 2. Varamedlem Roy Ole Ellefsen; Kasserer  
audun freitag; Kvinnekontakt Line Olsen; Leder Torodd Laffen Solberg;  
Nestleder Hilde Mari Olsen; Sekretær Susann Falch Johansson;  
Utdanningskontakt Tarjei Ravn; Utv-Leder Lerdue Atle Haugenes; Utv- 
Leder Pistol Øystein Homdrom; Utv-Leder Rifle Paul Notto Mikkelsen 
Emne: Re: Styremøte AASK 
 
Hei alle.  
  
Jeg er forhindret fra å stille på dette møte, jobbrelatert fravær.  
  
Tillater meg allikevel å komme med innspill til EVT. fordeling av verdier i kretsen ved sammenslåing.  
  
2/3 deler fordeles til respektive klubber tilsluttet kretsen. Disse midlene SKAL øremerkes teknisk 
oppgradering av  
baneforhold tilhørende klubber. Dette være seg infrastruktur, oppgradering av bygning eller 
materiell med synlig  
fokus på rekruttering og/eller ungdomsarbeid. Dette vil fremme aktivitet og muligheter for alle.  
  
1/3 deler fordeles pr. antall medlemmer i respektive klubber til øremerket bruk med samme 
begrunnelse som over.  
Antall medlemmer settes til siste års innmeldte medlemmer ved opphør av krets.  
  
Dette er et innspill til videre drøftelse og kan så klart revideres. Det er uansett en sak for årsmøte i 
krets å beslutte  
men tror det er viktig at vi kommer med et klart forslag til behandling der.  
  
Alternativt er å sette av midler til fond for utdeling. Det er jeg prinsipielt i mot av følgende 
(foreløpige) grunner:  
  
1. Vanskelig å administrere rettferdig da noen klubber har mer kapasitet til å søke midler. Disse 
klubbene vil da  
tappe fondet uforholdsmessig mye i forhold til andre klubber.  
  
2. Administrasjon av fond kan bli byråkratisk og "dyrt" å forvalte på en demokratisk måte.  
  
3. Forholdsvis lite midler til fordeling fra fond pr. år. Ett stort økonomisk løft innen rekruttering burde 
være mer  
ønskelig og sannsynligvis lettere å gjennomføre.   
  
  
Flere momenter dukker nok opp etterhvert og jeg ser frem til videre diskusjon rundt dette.  
  
Kom gjerne med kommentarer på dette allerede nå eller at leder sender fyldig referat fra møte.  
  
  
God sommer!!  
mvh  
Lars Sundtoft 


