
 
 
 

 
Referat kretsting 2019 

 
Sør-Trøndelag Skytterkrets  

02. februar 2019 kl.11.00  
 
 

Sted: Klubbhuset til Støren SSK, Støren 



Sakliste: 
1. Godkjenning av fremmøtte representanter 

Krets styre  5 delegater, 5 stemmer 
Støren SSK  3 delegater, 3 stemmer 
Trondhjems PK  4 delegater, 3 stemmer 
Oppdal PK  2 deltakere, 2 stemmer 
Ørland PK  3 delegater, 3 stemmer 
Viking P&R  2 delegater, 2 stemmer 
Selbu PK   1 delegat,   1 stemme 
Melhus PK  1 delegat,   1 stemme 
Tiller IL   1 delegat,  1 stemme 
Trondheim SS  3 delegater, 1 stemme 
Kotsøy PK,   2 delegater, 1 stemme 
Rissa PK   2 delegater, 1 stemme 
NSF   1 delegat 
 
Totalt:   30 delegater, 24 stemmer 

 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste 

Se på rutiner for å sende sakspapirer til nye på valgkomiteens liste 
Innkalling og saksliste er godkjent 

 
3. Valg av:  

• Dirigent  Styrets forslag: Viggo Olden, Valgt 
• Referent   Styrets forslag: Magnus Strømdal, Valgt 
• To til å skrive under protokollen: Arvid Øiamo (Oppdal PK), Harald Setsaas (Selbu PK) 
• Oppnevning av reisefordelingskomité. 

Styrets forslag: Klubbene sender reiseregning til kretsen. Vedtatt 
 

4. Godkjenning av årsmeldinger: 
a. Styrets årsmelding 

1) Kommentar fra Selbu PK. Facebook bør ikke være eneste kanal for kommunikasjon som 
gjelder endringer i terminlisten 

2) Kommentar fra Støren PK. De savner opplisting av ungdommer som har tatt NM medaljer. 
Man må prioritere ungdom foran Veteran skyttere i styrets beretning. 

 
Årsmeldingen godkjent med kommentarer. 

 
b. Årsmelding fra fagretning pistol  

1) Kommentar fra Støren SSK, bør koordinere terminlisten med Møre-Romsdal. 19 deltakere 
fra Sør-Trøndelag på NM luft. På feltnordisk vant Fredrik Berg Forren sølv i omskyting. 
Mye feil i medaljelistene. Listene blir korrigert og sendt til klubbene. 

 
Årsmeldingen er godkjent med kommentarer, oppdaterte lister sendes ut til klubbene. 

 
c. Årsmelding fra fagretning rifle  

 
Årsmeldingen godkjent. 

 
d. Årsmelding fra fagretning lerdue  

 
Årsmeldingen mangler 



 
 

e. Årsmelding fra fagretning viltmål 
 

Årsmeldingen er godkjent 
 

f. Årsmelding fra utdanningskontakten 
1) Mangler info om dommerkurs lerdue. 
2) Mangler deltakere fra Viking P&R i listen godkjente dommere. 
3) Trenerkurset ble avholdt i 2018, med 10 deltakere. 

 
Årsmeldingen godkjent med kommentarer. 
 

 
Før tinget tok pause med bespisning holdt Ingrid Stubsjøen, leder av Toppidrettskomiteen (TIK) 
i Norges Skytterforbund en presentasjon om status i NSF og NIFs moderniseringsprosjekt.  
• Ny våpenlov i 2017, det jobbes med forskrift til loven. 
• Nytt nasjonalt pistolreglement, fristilt fra ISSF regelverket. 
• NM veka, NRK kommer til å ha fokus på pistol i 2019. 
• NSF har satt opp et budsjett for 2019 som går i minus. 
• Ny anleggsveileder, forventet ferdig sommeren 2019. 
• Alle grener er samlet i et skytterlandslag. 
• Moderniseringsprosjekt i NIF, det kommer opp over 100 lovsaker på idrettstinget. 
• Alle idretter skal inn i NIFs medlemsregister. 
• Regioner i stedet for idrettskretser? 
• Reduksjon i antall særforbund? 
• Skytterkonferansen er plassert på samme helg som ungdomslekene på Lillehammer L 
• Ansvar for regelverk flyttes fra BIK til TK 

 
 
 

5. Behandle regnskap for kretsen i revidert stand  
1) Spørsmål om manglende momskompensasjon, er det søkt? 
2) Spørsmål om ekstraordinær inntekt fra idrettskretsen, Sør-Trøndelag idrettskrets hadde et 

fond som ble utbetalt til særkretsene ved sammenslåingen av Nord- og Sør-Trøndelag 
idrettskretser til Trøndelag idrettskrets. 

3) Spørsmål om utgifter til krets-statistikk, kommer igjen under behandling av innkomne 
forslag. 

 
Regnskapet er godkjent. 



 
6. Behandling av innkomne forslag og saker  

a. Forslag fra Støren SSK om «låste» stevner. 
Forslaget fra Støren SSK engasjerte delegatene og listen med statuetter ble omarbeidet for å 
skape felles forståelse, samt rette opp noen mangler. Listen over «låste» stevner ble 
gjennomgått og korrigert. Listen skal i fremtiden godkjennes av kretstinget. 
 
Forslaget som ble framlagt til avstemning: 
Kriterier for “låste” stevner: 
• Det skal finnes maksimalt 10  «låste» stevner (helger) i Sør-Trøndelag (også kalt 

mesterskapshelger) 
• «Låste» stevner kan ikke bytte tidspunkt, ved kollisjon med stevner med høyere status 

feks. NM kan stevne flyttes, men hvis det ikke finnes ledige helger strykes stevnet for 
dette året. 

• MNM og KM skal fortrinnsvis legges til mesterskapshelger 
• Mesterskap i baneøvelse med finale skal skytes på elektronikk. 
• Listen over «låste» stevner skal godkjent av kretstinget. 
• En klubb kan maks få «låst» 2 stevnehelger. 
• Gjelder pistol og riflestevner. 

 
Liste over “låste” stevnehelger 2020: 
• Påskefelt Oppdal (Palmesøndag) 
• Jarnskjegget pris (siste helgen i april) 
• Gauldalpokalen (andre helga i juni) 
• Grand Mix (tredje helga i juni) 
• St.hans stevne (fjerde helga i juni) 
• Furukollpokalen (tredje helga i august) 
• All Roint (første helga i september) 
• Oktober luftfest (første helga i oktober) 

 
Det reviderte forslaget ble enstemmig vedtatt 

 
b. Forslag fra Støren SSK som gjelder krav til arrangører av KM luft. 

Støren SSK henviser til stor deltakelse på KM luft de siste årene og ønsker at kretsen tar 
hensyn til den store deltakelsen ved plassering av KM luft. Saken ble diskutert sammen med 
foregående forslag og øvrige er enig i forslaget fra Støren SSK.  
Behandlingen under foregående forslag resulterte i at Støren SSK trakk saken som eget 
forslag. 

 
c. Forslag fra Støren SSK om krav til avlysing av stevner. 

Støren SSK viser til flere uheldige situasjoner i løpet av det siste året hvor stevner ikke er blitt 
avholdt og hvor arrangøren har gjort for dårlig jobb med avlysing og varsling av klubber i 
kretsen. De ønsker at det stilles krav til klubber i kretsen som avlyser stevner. 
Kretsstyret henviste til hva som sår listet i fellesreglementet om etterapprobering og avlysing 
av stevner, hvoretter Støren SSK trakk forslaget. 
 

d. Forslag fra Støren SSK om øking av potten til elektronikkstøtte. 
Pga. usikkerhet hvorvidt det per dags dato finnes avsatte midler til elektronikkstøtte i kretsen 
har Støren SSK lagt inn et forslag om videreføring av ordningen med elektronikkstøtte. Det 
ble på kretstinget i 2018 bevilget kr. 100.000 til elektronikkstøtte, av dette er kr. 30.000 
utbetalt og det er kommet søknader på ytterlige kr. 90.000 til elektronikk fra to klubber.  
 
Styre i kretsen foreslår en økning av elektronikkstøtten med kr. 20.000 slik at det er satt av 



midler til begge de mottatte søknadene.  
Styrets forslag enstemmig vedtatt. 
 
 

e. Forslag/spørsmål fra Støren SSK om å stille krav til kretsstatistikken fra Pål Hembre. 
Støren SSK opplever at statistikken som kjøpes fra Pål Hembre ikke er tilstrekkelig oppdatert 
og stiller spørsmål om statistikker brukes av klubbene. Er det nødvendig å fortsette med egen 
kretsstatistikk eller skal vi stille krav til at dette leveres fra NSF via NIF løsningen. 
 
Forslag til vedtak fra Ørland PK:  
Sør-Trøndelag skytterkrets avvikler statistikken fra Pål Hembre fra 2020  
Forslaget enstemmig vedtatt 
 

f. Forslaget fra Støren SSK med krav til at referater fra styremøter publiseres på kretsens 
sider under skyting.no.  
Styret er enig i kravet men ønsker å sjekke om personvernforordningen (GDPR) setter 
begrensninger til hva som kan publiseres. 
 
Forslaget vedtatt, styret må sjekke om GDPR setter begrensninger på hva som kan 
publiseres. 
 

g. Kretsstyret ønsker å foreta en lovendring i §4 som regulerer hvordan 
medlemsberegningen som fastsetter krets kontingenten foretas. 
 
Forslag til ny §4 (ny tekst i rødt) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Forslaget om endring av §4 enstemmig vedtatt 

 
7. Behandle langtidsplan for kretsen  

 Følgende punkter kom fra under gjennomgang av kretsens langtidsplan (2017-2020) 
• H3: Ønske om flere elektronikkdommerkurs 
• H7: Referat fra kretsting legges ut på kretsens hjemmesider 

 
8. Fastsette kontingent 

 Ingen forslag om å endre kontingenten, fortsetter med kretskontigent på kr. 50.- 

§ 4 Kontingent  

Kontingenten fastsettes av kretstinget og betales forskuddsvis.  

(2) Skyldig kontingent/avgift medfører tap av stemmerett og andre rettigheter på 
særkretstinget. Styret kan anbefale overfor særforbundet at lag, som skylder kontingent 
eller avgift for mer enn ett år, mister sitt medlemskap2 i særforbundet  

Medlemskontingenten innkreves basert på rapportskjema som viser enkelt 
medlemmer fra det sentrale medlemsregisteret (Norges Idrettsforbunds 
KlubbAdmin) og bruker samme «telledato» som Norges Skytterforbund bruker for 
forbundskontingenten. 



 
9. Behandling av budsjett  

• Økt posten for elektronikkstøtte 
• Økt posten for kretsstatistikk, både utgift og inntekts siden 

Budsjett vedtatt med et underskudd på kr. 106.500,- 
 

 
10. Valg  

• Nestleder: Gunrid Kjellmark 
• Sekretær: Ingfrid Vedvik med 12 stemmer, (Elin Leirvik fikk 11 stemmer) 
• Utdanningskontakt: Tomas Dahl (1 år) 
• Pistol: Bjørn H. Vik (1 år) 
• Viltmål: Gunnar Olaussen 
• Lerdue: Thomas Syrstad 
• Pistol komite: 2. Kathrine Brandhaug 
• Rifle komite: 1. Knut Byberg 
• Revisor: 1. Terje Fallmyr 
• Revisor: Vara- Andreas Kiltvik 
• Valgkomite: Stian Andersen, Roar Haugan, Harald Setsaas Vara: Bjørn M. Bruun 

 
Rep. Forbundsting: 
• Krets 1. Leder 
• Krets 2. Nestleder 
• Krets 3. 2. medlem i Pistolkomiteen 
• Krets 4. Viltmål 
• Klubb 1. Britt Elena Wollan 
• Klubb 2. Arild Inge Wollan valgt med 16 stemmer,  

(Bjørn M. Bruun fikk 5 stemmer og Harald Setsaas fikk 2 stemmer). 
 
 

Rep. Idrettskretsting: 
• 1. Leder 
• 2. Sekretær 
• 1. Vara: Nestleder 
• 2. Vara: Utdanningskontakt 

 
 

11. Fastsettelse av sted for neste ting 
Dato: 01.02.2020 klokken 11:00 
Sted: Klubbhuset til Støren SSK 
 

 
 

 
 
 
Arvid Øiamo        Harald Setsaas 
   (Sign)            (Sign) 


