Referat fra styremøte, 17.10.2012
Tilstede: Odd Erik Berg, Nils Anders Lien, Grete Blørstad, Anstein Skinnarland
På tlf.: Erling Hagen
Forfall: Vivi S. Engebretsen
Sted: Oso, Hokksund

Sak 1 – Godkjenning av referat fra forrige møte
Referat fra møte 05.09.2012 godkjent.

Sak 2 – KM øvelser 2012-2013
Sesongen 2012-2013 blir renn 5, 6 og 8 i Sparebank1 Cup samtidig KM-renn.
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Sak 3 – Lagledere på NC
Buskerud skiskytterkrets, BSSK har som målsetting å stille med to lagledere på hvert NC-renn
sesongen 2012-2013. En lagleder for 17-19 år og en for 20 år til senior.
Klubber som har utøvere som går NC må stille med lagleder en eller flere ganger i løpet av
sesongen. Dette gjelder 7 helger denne sesongen.
Lagleders ansvar:
Delta på lagledermøte på fredag, referat legges på BSSK’s hjemmeside.
Utarbeide og legge ut innskytingslister (navn og tid, BSSK har mal).
Koordinering rundt utdeling av startnummer og vester.
Bistand utover dette må utøverne/teamene organisere selv.
BSSK ønsker å få en oversikt over løperne som deltar på NC for å få en oversikt over hvilke
utøvere som er knyttet til team og hvem som ikke er knyttet til team eller kretslag.

Grete - lager henvendelse til klubbene.

Sak 4– Sportslig langtidsplan
Skiskytterforbundet har ressurser til bistand for kretsene på veiledning.
Styret i BSSK ønsker en bred deltakelse fra klubbene i denne prosessen. Det arrangeres to
møter, et i øvre del og et i nedre del av kretsen.
Styret utarbeider mal med utgangspunkt i forbundets langtidsplan. Denne sendes klubbene
for tilbakemelding.
Odd Erik – sjekker med forbundet.

Sak 5 – Tilbakemelding på mail fra Team Buskerud
Mail, datert 15.10.2012 fra Team Buskerud v/ Geir Stensvold med tema BSSK’s satsing på
løpere 20 år og eldre.
Det har vært to møter over samme teama tidligere, i 2011 og i 2012.
BSSK har i de 2 nevnte møter vært positiv til å bidra til å inkludere team Buskerud i kretsens
arbeid, men under forutsetning av:
Invitasjon skal være åpen slik at alle løpere i kretsen har mulighet til å søke om å bli
en del av teamet.
Prioritering/utvelging av deltagere på teamet skal skje etter kjente kriterier.
Økonomien til teamet skal gå gjennom kretsen og inkluderes i kretsens regnskap.
Vår konklusjon etter møtet 10.04.2012 var at dette var forutsetninger teamet ikke ville
akseptere.
Odd Erik svarer med brev gjennomgått i møte.

Sak 6- Trenerkurs
Odd Erik sjekker opp om det er mulig å få gjennomført skytedelen i høst. Skytedelen er på 16
timer.
Aktuelle kandidater: Hans Anton Bjørndalen, Sven Arne Norheim, Hanne Thoresen. Hans
Anton er 1. valget.

Sak 7 - Lovrevisjon
Forbundet har endret sine lover. BSSK må følge opp med tilsvarende endringer.
Revisjon på bakgrunn av endring i lover bestemt på tinget 2012, jfr. Mail fra Odd Erik datert
25.09.2012, referat fra kretsledermøte 14.09.2012, sak 1.
Kretsene må gjøre de endringene som må til i løpet av høsten. Den kan deretter sendes inn
til NSSF før årsmøte, for vurdering. Ved godkjenning fra NSSF så tar hver krets det opp på sitt
kretsting i 2013, og deretter sendes inn til NSSF for godkjenning.
Informasjon på: www.idrett.no -> lover og bestemmelser -> lovnormer (tidligere basisnorm)

Odd Erik spør Vivi om forberedelse av sak.

Sak 8– Oppfølging av arrangører av SpareBank1-Cup
Instruks for gjennomføring ligger på hjemmesida vår.
Odd Erik går gjennom instruksen og sender på utsjekk.

Tema til diskusjon/ informasjon
Arrangørkonferanse Gardermoen 2-3. november:
Erling Hagen reiser for Ål SSK
Frist for påmelding 22.10.2012

Styremøter
Neste møte 23 eller 24. november på Geilo hvis behov (Sportslig langtidsplan) ellers
21. januar 2013 Kl 19.00 på Oso Hokksund.

21.10.2012
Grete Blørstad

