
 
 

REFERAT STYRET VINGROM SKISKYTING 
 

DATO 09.06.2016 

STED GK rør 

TILSTDE JA NEI 

Gorm Gundersen                                        gg X  

Anders Retterås                                          ar X  

Tore Grønlien                                               tg X  

Paul Erik Hattestad                                     ph X  

Linda Røisland                                             lr X  

Kjell Erik Owren                                          ko X  

Knut Eriksen                                                ke X  

 

Møteplan 
 

NR SAKER ANSV FRIST 

1 Innkalling og referat godkjent   

2 Ansvarsområder for styremedlemmer: 
Gjennomgang av funksjonene i styret som består av 
leder, nestleder/leder sport, kasserer, sekretær, og 3 
styremedlemmer. 
Nye medlemmer er Anders Retterås og Tore Grønlien. 
De som går ut er Anders Lindstad og Trygve Owren. 
 

  

3 Økonomi  v/Paul Erik 
 
a) Refusjonsreglement: Gjennomgang av revidert 
refusjonsreglement. Reglementet legges ut på 
hjemmesiden og sendes ut til medlemmene.   
 
b) Treningsavgifter: Treningsavgiftene opprettholdes 
på nivå med i fjor KK-1700kr, MB 1900kr, Sats og 
senior 2200kr. 
Søskenmoderasjon settes til 500kr i rabatt gjeldende 
treningsavgift søsken nummer 2. 
 

 
 
 
Gorm 
 
Knut 

 
 
 
 
 
1/9-16 

4 Status sport: 
MB og Sats, varierende oppmøte grunnet forskjellige 
aktiviteter på sommeren. 
 

a) Trenere neste sesong Kuler og krutt : Vil gi 
tilbud til 35 stk, avventer svar og er godt dekket 
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med trenere og foreldre som bidrar til 
gjennomføring på treningene. 

 
b) Oppstartssamling: 
 
Tanker om å få til en samling med hele klubben med 
trening og sosial sammenkomst helga 3-4. september. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Linda 

5 Ungdoms OL 
a) bruk av overskudd: 
 
Vi tar opp saken på neste møte og kommer tilbake på 
forslag til bruk av overskudd. 

  

6 Diverse 
a) info fra skiskyttertinget og kretstinget: 
 
Info angående ny president i skiskytterforbundet og 
kretstinget. 
Info ang ående kretsrenn og norgescup og muligheten 
for å arrangere dette. 
 
 

  

7 Eventuelt. 
Ønske om en ekstra treningskveld i uka på juniornivå. 
Stiller oss positive til å tilby dette mot at de økte 
utgiftene til trener dekkes av de som benytter seg av 
dette. 

  

8 Neste møte: Mandag 12. september kl 20.00 hos GK 
rør           

  

 

 

Referent: 

Knut Eriksen 


