
 
 

REFERAT STYRET VINGROM SKISKYTING 
 

DATO 17.3.15 

STED Owren, 
Vingrom 

TILSTDE JA NEI 

Gorm Gundersen                                        gg X  

Halvor Persson                                            hp X  

Elisabeth H. Rønning                                  er  X 

Mette Bakken                                             mb X  

Anders Lindstad                                          al X  

Trygve Owren                                              to X  

Paul Erik Hattestad                                     ph  X 

Trygve Ulset                                                 tu x  

 

Møteplan: Neste møte hos Owren, Vingrom 21.4.15 kl 1900 
 

NR SAKER ANSV FRIST 

1 1. Godkjenning av referat fra møtet 16/12-14 samt 
innkalling og saksliste til dagens møte. 
 
Godkjent 
   

 

  

2 Økonomi  
 
Visma tar over regnskapet og regnskapsførselen i 
Skiskyttergruppa. 
 
Dette fordre noen nye rutiner. Det vil bli justert i forhold til 
Visma. 
 
Økonomien blir en del av hovedlaget slik at likviditeten til 
skiskyttergruppa blir ivaretatt. 
 

GG  

3 Kort status fra Sport 
 
Det drives bra i gruppene. Mange gode resultater, selv om 
det kanskje ikke har vært like mye uttelling som tidligere i 
form av medaljer. 
 
Vingrom skiskyting er en betydelig skiskytterklubb fortsatt.  

  



 
 

REFERAT STYRET VINGROM SKISKYTING 

Det er mange gode plasseringer som blir lagt merke til i 
renn som: 

 Kvalfoss 

 KM 

 ØM 

 HL 

 NC 

 JR NM 
 

4 Refusjonsregler (Behov for oppdatering) 
Refusjonsreglene skal revideres slik at de blir mer 
samsvarende til dagens praksis. 

GG  

5 Medlemsinformasjon/rutiner/Media/Hjemmeside/sosiale 
medier 
 
Flere nye foreldre opplyser at det er litt vanskelig å få 
informasjon. Dette skal styret se på å lage en 
kommunikasjonsplan. 
 

AL  

6 Ny struktur TSL 
Team Statkraft Lillehammer bytter navn til Team Statkraft 
Innlandet.  
Det vil bli kun 3 Statkraft - team. 
Statkraft Innlandet vil være forankret til Vingrom fortsatt. 
 
Dette er styret kritisk til. Styret vil at dette skal løsrives fra 
Vingrom slik at vi ikke sitter med den økonomiske risikoen. 
 
Flere i styret kunne gå med på at det var forankret i 
Vingrom så lenge Bjørn Jonsson er en del av styret i Team 
Statkraft Innlandet. 
 
Avklaring med hovedlaget trenges. 
 

GG  

7 Ny samarbeidspartner smøring/klær? 
 
Dette jobbes det fortsatt med, sliter med å få det vi skal ha i 
forhold til dagens avtale. 
 

HP  



 
 

REFERAT STYRET VINGROM SKISKYTING 

Racingservicen er utmerket. 
 
I dag har vi ikke noen klesavtale, dette jobbes det videre 
med. 
 

8 Sportslig tilbud 2015/2016 
Jobbes med trenerkabalen og gruppesammensetningen. Da 
spesielt med Kuler & Krutt som kanskje skal splittes opp i to 
grupper. 
 
Midt i Blinken blir små til neste år da det er få 12 åringer 
som kommer opp samt at det er få 02 modeller. 
 

  

9 Utlån våpen/ Organisasjonsendringer besøk fra Oberhof 
 
Dette organiseres slik at de får våpen å låne. Trenger ekstra 
armreimer. De som har tar med ekstra. 

  

10 Eventuelt 
Tretten IL har spurt om å forlenge avtalen med 
treningssamarbeid slik den har vært praktisert i år. 
 
Guttene fra Tretten fungerer godt i gruppa og gir masse 
tilbake. 
 
Styret i Vingrom mener at det legges ned betydelige 
ressurser på trenersiden slik at styret mener at de bør ta ett 
valg om å melde seg over i Vingrom eller etablere en satsing 
i egen klubb. 
 
 
Styret sender skriftlig tilbakemelding til Tretten skiskytterlag 
på dette. 

 
 

HP  

11 Avtale neste møte: 21.4.15 kl 1900 Vingrom, Owren 
 
Nye medlemmer blir innkalt på neste møte. 

GG  

 



 
 

REFERAT STYRET VINGROM SKISKYTING 
 

Referent: 

Trygve Ulset 


