Referat styremøte 3-2017 i NT skytterkrets
Torsdag 27. april 2017 kl 18:30 Kjells kro, Levanger
Følgende innkalles: Pål Kristiansen, Nils Håvard Dahl, Erik Stai, Finn Jarle Sørli, Steinar
Ulvik, Solveig Olsen,
Finn Jarle kunne ikke komme.

Sak. 09-17:

Referat fra møte 29/03-17.
Ingen merknader.
Midt-norsk (fripistol) flyttet fra Levanger til Selbu, etter ønske fra Selbu.

Sak 010-17: Dommeroppdatering
Info fra NSF.
Pistol: 4 forskjellige dager mellom 15.okt til 15.nov.
Klubbene bestiller reglement selv.
Pål K: Stjørdal og Sitter
Nils Håvard: Levanger og Verdal
Ingeborg og ….. : Steinkjer
Rifle: 2 kvelder,
Erik ansvarlig for Levanger
Steinar ansvarlig for Stjørdal
Sak 11-17:

Fremtidig regional organisering, Spørreundersøkelse, svarfrist 1.mai
Enighet i hva vi skal svare.

Sak 12-17:

Info fra Kasserer, fagkomiteer

Sak 12-17:

Eventuelt
Landsstevne Rekrutt, tilskudd buss, overnatting sjåfør
-Regning kommer fra sjåfør.
Diplomer KM/DM
-Pål og Solveig setter seg med dette.
Oppfølging av klubber mot SportsAdmin
-Opplæring Vassbygda og MIR (og Meråker) som mangler resultater.
Lagene har ikke gjort jobben sin. Lagene sitt ansvar.
-Opplysning om at skyttere må ha startkort, enten bilde eller utskrift.
Sende mail til alle klubber om dette.
Ongdal IL , Ny gruppe for pistolskyting?
-Vi oppfordrer til at de melder seg inn i Steinkjer PK.
Nils Håvard sender skriv om dette.
Etterlyst en oppdatert liste på oppmøte på Kretsting og Forbundsting
Pål oppdaterer listene slik at de stemmer.
Oppdatering av loven paragraf 13, punkt 1
Om å endre loven til å flytte Tinget til April.
Pål oppdatere siden slik at dette stemmer og se over møteref. Mm.
Arild Inge (Støren) ønsker dommerkurs til høsten

Endresatsen på kjøring slik at den stemmer overens med Forbundet.
Endre fra 4 kr til 3.50 kr.
Forslag om egen pokal for ungdom, for stående skyttere uten bruk at
støtte.
Forslag om å arrangere riflestemne (60 ligg), for både NSF og DFS
skyttere, men en skikkelig pokal. Gå sammen med DFS om et
samarbeidsstemne. NH snakker med Leverås og får ansvaret for dette.

Neste møte Backlund 13.sept kl 18:30

