
 
 

 

Referat fra styremøte, 07.05.2013 

 

Tilstede: Odd Erik Berg, Nils Anders Lien, Grete Blørstad, Vivi S. Engebretsen 

På tlf.: Erling Hagen 

Forfall: Anstein Skinnarland 

Sted: Oso, Hokksund 

 

Sak 1 – Godkjenning av referat fra forrige møte 
06.02.2013 – Ikke skrevet referat 

 

Sak 2  – Kretslag  
Presentasjon på opplegget for styret. For å få tettere kontakt 

16-åringer på kretslaget? 

 

Koordinere samlingene og kretslaget bedre? 

Evaluering av samlingen og opplegget bør etterspørres av styret. 

Eks Oberhof –  

 

Alle helger i oktober er opptatt med samlinger 

Lag for 20-åringer +? 

 

 

Sak 3 – Lagledere på NC 

Buskerud skiskytterkrets, BSSK har som målsetting å stille med to lagledere på hvert NC-renn 

Instruks for lagledere, deltagelse på lagledermøte 

 

 

Sak  4– Sportslig langtidsplan 
Styrets viktigste oppgave og lage innhold, med klare kriterier og målsettinger. 

Sak på vårmøte – rullering inn mot neste kretsting. 

Kretslaget, for hvem, åpenhet, bedre dialog mellom styret og kretslaget. Info på møtene 



Styret enstemmig på at 16-åringer skal være med 

Styret støtter opp om opplegg for eldre. Odd Erik sjekker med Arild hva som er opplegg her 

Kriterier: åpent for alle, eller klare kriterier , åpen økonomi 

Deltagelse på styremøter, 3 ganger pr sesong 

 

Trenerkurs – Ha som mål å arrangere både TD-kurs og trenerkurs hvert år. 

Viktig å motivere foreldre til å kurse seg opparbeide kompetanse i egen klubb. 

Motivere til å ta TD-kurs som repetisjon. 

 

 

Sak 7 – Lovrevisjon - kretstingsak 
Forbundet har endret sine lover. BSSK må følge opp med tilsvarende endringer. 

Odd Erik og Vivi jobber ut forslag 

 

 

Sak  8– Budsjett - kretstingsak  
Samme økonomi som i år? 

Sette av midler til et eldre kretslag? – sum: (beregne kostnader for ½ år) Kommer ikke i gang 

før til høsten 

Sjekke hvem som er aktuelle utøvere i klubbene 

 

Ikke etablert innen dato:   - midlene går til andre samlinger 

Erling – forslag til budsjett , med utgangspunkt i årets budsjett/regnskap 

 

Avtale med Sparebank 1 , 2 eller 4-årig? 

1.1.12 – 31.12.13 med intensjon om forlengelse av 2 og 2 år 

 

Årsmelding - kretstingsak 

Grete og Nils Inge jobber ut forslag 

Sjekk kommentar fra 2012. Tall fra vår 2012 + sesongen 2012/2013 

Grete sjekker juniortall 

 

Bedt om å søke ØM (13 år og oppover) – En søker, Simostranda – ok 

Kan ikke kombineres med BCup 

 

Kontingent – Forslag på kr 0, som tidligere 

 

 

Vårmøte 

Terminliste – Erling setter opp forslag 

Dobbelthelger - ok 



Stafett – rullering (Lier har hatt to siste år) 

Antall renn som er avtalt = 10 

 

Kriterier for tildeling av renn når det er mere enn en søker – bruk de kriterier som ble brukt 

under HL-søknad som ble tildelt Svene IL 

 

Jentesatsing – hvordan beholde disse? 

Koble dem sammen i tidligere alder 

Klubbsamarbeid på tvers 

 

Stafettuttak – kriterier 

Senior NM – skal seniorene ha fortrinn som nå? 

Andre renn – fortsetter som nå 

Hvordan motivere våre utøvere til å gå stafett? 

Tilhørighet til kretsen 

Når settes stafettlagene opp? 

 

Innspill til langtidsplan for skiskytterforbundet 2014-2018 

 

Ledermøte NSSF 7-9. juni Molde – deltakelse fra kretsen? 

 

Utviklingsavtale – diskusjon på vårmøte for å motivere og informere klubbene om aktivitet 

som i utgangspunktet er ønsket av klubbene 

 

 

Tema til diskusjon/ informasjon 
 

 

Styremøter 

Neste møte  

 

 

 

Grete Blørstad 


