
Troms Skytterkrets 
 

Referat styremøte 04.04.18 kl 17:00 på Vollan Gjestestue 
 
Tilstede:  Rune Kanstad, Paulina Turlewicz, Kristian Kristiansen, Kenneth Johnsen 

og Tommy Mortensen. 
 
Meldt forfall:  Trond Tanke, Svein Ketil Olsen 

 
 
 

12/2018  Godkjenning av innkalling og dagsorden. 
Ingen bemerkninger, Enstemmig vedtatt 

 
13/2018 Gjennomgang og oppdatering status saker fra styremøte 

12.02.17. 
Nordnorsk kretselederkonferanse tas opp som egen sak. Kontakt med 
Grytøy SSK tar Rune seg av i forhold til innlemmelse i Norges 
Skytterforbund. 

 
14/2018  Økonomi: Regnskap og budsjett. 

Saken utsettes til neste styremøte da kasserer hadde meldt forfall 
grunnet personlige årsaker. 

 
15/2018  Fordeling av arbeidsoppgaver. 

Kenneth Johnsen som nestleder blir utdanningskontakt 
Rune Kanstad tar seg av alt med etterapprobering/stevner. 
Paulina Turlewicz har IT-ansvar. 

 
16/2018 Dommer- og elektronikk kurs. Hva planlegger vi i 2018, og hva 

er behovet? 
Det jobbes med å arrangere elektronikkdommerkurs, samt nasjonal 
dommer- og trenerutdanning. Muligheten for samarbeid med 
Finnmark og Nordland undersøkes av styret. 
 

17/2018  Nordnorsk Kretslederkonferanse. Status i saken. 
Rune informerer om kontakt med Nordland Skytterkrets, og tar 
kontakten videre med dem angående arrangering av konferansen. 

 
18/2018  Møteplan 

Styret mener det bør være minimum 4 styremøter pr år, og ca 
halvparten av disse bør være fysiske møter.  
Neste møte avtales til 13 juni kl 18.00 på Skype. 

 



 
 
 
 

19/2018  KM-statutter 
Endring av tekst i statutter:; «I KM skyter ungdom og veteran 40 
konkurranseskudd. Alle andre skal skyte 60 skudd» 
Forslag til statutter i hagleøvelsene Nordisk Trap og Compact Sporting 
kommer fra Målselv SSK, følges opp av Tommy. 

 
20/2018  KM felt og KM spesialfelt 

Rune har kontaktet klubbene i Sørfylket om arrangering av KM Felt, og 
følger opp klubbene om dette. KM Spesialfelt – Rune tar kontakt med 
aktuelle klubber og følger opp saken med dem. 

 
21/2018  Status nettsider til kretsen på skyting.no. 

Paulina oppdaterer siden. Styret anmoder alle klubber om å sende inn 
saker til kretsstyret i forbindelse med stevner/aktiviteter slik at 
aktiviteten på nettsidene blir større. Styret publiserer styrereferat og 
relevant informasjon på siden. 

 
22/2018  Eventuelt 

Rune lufter ideen om feltskytekurs. Har tidligere vært i kontakt med 
Kjetil Bromark. Kenneth tar saken og prøver å få arrangert dette i år. 
Det ønskes at Tromsø PK og Lyngsalpene PK tar initiativ til å arrangere 
treningssamling for ungdommer og muligens voksne i samme setting. 
Klubbene forespørres. 

 
Møtet avsluttet 19.00. 

 
 
 
 
 


