
 
Referat Kretsting 2020 

 
Sør-Trøndelag Skytterkrets  

15. februar 2020 kl.11.00  
 
 

Sted: Klubbhuset til Støren SSK, Støren 
 
 
 

Sakliste: 
1.  Godkjenning av fremmøtte representanter 

Kretsen styre  5 styremedlemmer 5 stemmer 
Støren SSK  3 delegater  3 stemmer 
Trondheim SS  2 delegater  2 stemmer 
Selbu PK  2 delegater  1 stemme 
Ørland PK  1 delegater  1 stemme 
Kotsøy PK  2 delegater  2 stemmer 
Oppdal PK  2 delegater  2 stemmer 
Melhus PK  2 delegater  1 stemme 
Trondhjems PK  3 delegater  3 stemmer 
Rissa PK  2 delegater  1 stemme 
Tiller IL  1 delegat  1 stemme 
Valgkomiteen  1 medlem/delegat 
   26 delegater  22 stemmer 
 

2.  Godkjenning av innkalling og sakliste 
- Innkalling og saksliste utsend 4 uker før tinget 

Vedtak: Innkallingen er godkjent 
 

3.  Valg av:  
Dirigent: Tomas Dahl 
Referent: Magnus Strømdal 
 
To til å skrive under protokollen: Håvar Hoff, Øyvind Kimo 
Oppnevning av reisefordelingskomité: Klubbene sender reiseregning til kretsen. 



 
4.  Godkjenning av årsmeldinger: 

a. Styrets årsmelding 
Styrets beretning ble lest i sin helhet, følgende kommentarer fremkom under 
gjennomgangen: 
- I oversikten over sentrale verv mangler Arild Inge Wollan som BIK 

representant på NM-Luft i Selbu. 
- Mangler info om NM-Luft i kretsens beretning. 
- Rissa PK har 10 skiver på 25 meter, og ingen skiver på 10 meter 
- Trondheim SS har 8 skiver på 10 meter 
- Tiller IL har 3 viltmål skiver 
- Melhus PK var også med på landsstevnet 
- Bare deltakelse fra Pistol på landsstevne og Alfa&Omega 
- Opplistingen av sportslige prestasjoner er fokusert på pistol mangler rifle, 

viltmål og lærdue. 
Vedtak: Beretningen vedtatt med kommentarer 
 

b. Årsmelding fra fagretning pistol 
Beretning fra fagretning pistol ble lest, medaljeoversikten ble ikke lest men det 
framkom endel kommentarer til oversikten. 
- Mangler et avsnitt om NM-luft i Selbu, skyttere fra kretsen tok Gull i NM-

luft. 
- Mangler avsnitt om Nordisk for seniorer 
- Mangler endel medaljer i NM oversikten, flere medaljer fra NM – Felt og 

NM-Luft 
- Mangler info om Hederstegn til Arild Inge Wollan på forbundstinget i 2019 
- Mangler info om medaljer på Mix øvelser. 
- Feil i deltakerantallet på landsstevne for rekrutter, det var 3 deltakere fra 

Oppdal PK 
Vedtak: Beretningen vedtatt med kommentarer 

 
c. Årsmelding fra fagretning rifle 

Beretningen fra fagretning rifle ble lest 
- Mangler info om deltakelse fra rifle på NM-Luft 
- Ønske om at kretsen engasjerer seg på rekrutering inne rifle (bredde fra 

bunn). 
Vedtak: Beretningen vedtatt med kommentarer 
  

d. Årsmelding fra fagretning lerdue 
- Mangler, det er aktivitet på lerdue, men det er ikke levert rapport. 
 

e. Årsmelding fra fagretning viltmål 
- Feil årsmelding vedlagt tingpapirene, leder for fagretning viltmål leste opp 

riktig beretningen for riktig årstall. 
- Viltmål blir med på NM-luft 2020 Ørlandet. 

Vedtak: Beretningen vedtatt med kommentarer 
 

f. Årsmelding fra utdanningskontakten 
- Feil i dommeroversikten fra NSF sentralt 
- Det blir elektronikk kurs og trenerkurs i 2020 

Vedtak: Beretningen vedtatt med kommentarer 



 
5. Behandle regnskap for kretsen i revidert stand  

- Spørsmål om statistikk og diverse inntekter 
- Mangler liste over kretsens eiendeler 
- Revisors beretning leste 

Vedtak: Regnskapet er godkjent 
 

6. Behandling av innkomne forslag og saker  
- Forslag 1. 
- Ingen av de tilstedeværende klubbene var negativ til egenandel på statistikk etter 

samme modell som for 2019. 
- Ørland PK endrer forslaget til at det kjøpes statistikk for 2020 og kreves kr. 1000,- 

i egenandel per pistolklubb.  
Vedtak: Forslaget vedtatt. 
 

- Forslag 2. 
Kretstinget avviste forslaget da det var for uferdig og ikke kan behandles. 
Dessuten er dette punkt dekket i kretsens langtidsplan og det er allerede opp til 
kretsen å jobbe med etablering av kretslag. 
 

7. Behandle langtidsplan for kretsen 
Kretsens langtidsplan gjennomgått, dette er siste året av nåværende langtidsplan og 
den bærer preg av å være skrevet for 4 års siden. 
- Ønske om mere fokus på informasjonspunktet. 
Vedtak: Langtidsplanen vedtatt. 
 

8. Fastsette kontingent 
- Det foreligger et forslag om å ikke endre kontingenten. 
Vedtak: Kontingenten forblir uforandret 
 

9. Behandling av budsjett 
Budsjettet gjennomgått, lagt inn poster relatert til statistikk ref. Tidligere vedtak. 
- Det er en feil i vedtaket til elektronikkstøtte fra 2019. 
- Forslag fra Støren SSK om å økte elektronikkstøtten med kr. 18.000 slik at 

søknaden til TSS er dekket. 
- Vedtak: Budsjettet vedtatt med statistikk og økning av elektronikkstøtten. 
 

10. Valg  
Leder for valgkomiteen redegjorde for det arbeidet som komiteen foran dette valget, 
og gjennomgikk valgkomiteens innstilling. I henhold til den nye lovnormen for 
særkretser er nå lov å gi kretsstyre fullmakt til å finne nødvendige delegater til møter 
i overordnede organer, det ble utformet et forslag for å delegere denne fullmakten. 

 
- Forslag: Tinget gir kretsstyre fullmakt til å oppnevne nødvendige delegater til 

møte i overordnede organer. 
Vedtak: Forslaget er vedtatt 



 
Valg: 
Leder:   Magnus Strømdal, Trondhjems PK, valgt for 2 år 
Kaserer:   Jan Nørbech, Trondhjems PK,  valgt for 2 år 
Sekretær:   Britt Elena Wollan, Støren SSK,  valgt for 1 år 
Utdanningskontakt:  Tomas Dahl, Ørland PK,   valgt for 2 år 
Grenleder Pistol: Arild Inge Wollan, Støren SSK,   valgt for 2 år 
Grenleder Rifle:  Knut Byberg, Ørland PK,   valgt for 2 år 
Grenleder Lerdue: Henning Loe, Nidaros SS,   valgt for 2 år 
Medlem Pistol:  Bjørn M. Bruun, Trondheim SS,  valgt for 2 år 
Medlem Viltmål: Nils Terje Viken, Tiller IL,    valgt for 2 år 
 
Kontrollkomite:  Terje Fallmyr, Rissa PK 
    Morten Antonsen, Ørland PK 
    Andreas Kiltvik, Selbu PK (vara) 
 
Valgkomite:  Stian Andersen, Trondheim SS 
    Roar Haugan, Støren SSK 
    Harald Setsaas, Selbu PK 
    Lars Haugland, Tiller IL (vara) 
 
Rep. Forbundsting Leder 
    Nestleder 
    Pistol 
    Sekretær 
    Rifle 
    Klubb 1: Bjørn M. Bruun, Trondheim SS 
    Klubb 2: Spør (Katrine Brandhaug, Viking RPK) 
 
Rep. Idrettskretsting: Leder 
    Nestleder 
    Vara 1: Pistol 
    Vara 2: Sekretær 
 
 
 

11. Fastsettelse av sted for neste ting 
Klubbhuset til Støren SSK, lørdag 06.02.2021 kl: 11:00 

 
 
 
 
 
 
Håvard Hoff        Øyvind Kimo 
     (sign)             (sign) 


