
 

 

 

Referat fra styremøte, 21.08.2013 

 

Tilstede: Odd Erik Berg, Vivi S. Engebretsen, Grete Blørstad, Erling Hagen, Jan Skinnes, 

Anstein Skinnarland 

Sted: Jernbaneverket, Drammen 

Tid: Kl. 18.00 – kl. 21.30 

 

Sak 1 – Konstituering 

Leder – Odd Erik Berg 

Nestleder – Vivi S. Engebretsen 

Økonomiansvar – Erling Hagen 

Sekretær -Grete Blørstad 

Styremedlem – Jan Skinnes 

 

Sak 2  – Møteplan 

Styremøter – møtestart kl. 18.00. 

16.09.2013 – mandag - Drammen 

Sportsplan viktig tema. Innkaller kretsutvikler og inviterer en representant fra hver av 

treningsgruppene. Per, Arild, Sigrid inviteres. 

16.10.2013 – onsdag Simostranda 

13.11.2013 – onsdag - Simostranda 

13.01.2014 – mandag - Drammen 

12.02.2014 – onsdag - Simostranda 

17.03.2014 – mandag - Drammen 

29.04.2014 -tirsdag – Simostranda 

 

Høstmøte  

17.10.2013 - Noresund 

 

Vårmøte 

05.05.2014 - Lampeland 

 



 

 

Sak 3 Oppnevning av kretsutvikler og jenteansvarlig 

Kretsutvikler 

Kretsutvikler innstilles av kretsen mens arbeidskontrakt inngås med NSSF. 

Per Øverby innstilles. 

Jenteansvarlig 

Arild Heldal, Bødalen for jenter over 16 år. 

Bjørnar Johansen, Simostranda for jenter under 16 år. 

Innkalling til kretsutvikler på neste styremøte – Odd Erik tar direkte kontakt. 

invitasjon til jenteansvarlige. 

 

Sak 4 Oppgaver fra kretstinget 27.05.2013 

 

Oppdatere årsmelding 2012– Odd Erik 

Regnskap – Erling, er ordna (sak 6) 

Lovnorm 7A – Vivi ansvar (sak 7a) - § 14 skal være § 9. 

Avtroppende revisor Espen Rønning skal ha en påskjønnelse – Vivi ansvar. Sjekk med Jens. 

 

Sak 5 Revisor nr. 2 

Anstein ansvar. Sjekker med Anne Heldal. 

Erling sjekker i forhold til at to må være felles ansvarlig i disponering av konto. 

 

Sak 6 – Saker fra vårmøte 

Stikkord 

� Sportsplan, 2 – utkast til arb.møte i september. Per har sendt noe til Odd Erik. Sendes resten 

� se over 

� 16 åringer – hvor hører disse hjemme? 

� Seniorer 

� Langtidsplan NSSF 

� Alle sjekker 

� Premieansvarlig (sak4) Svene som skal oppnevne en ansvarlig. Grete sjekker med Svene. 

� Hardangerbestikk som før som premie i Buskerud cupen. 

� Videre samarbeid med team Hallingskarvet 

 

� Sp bank 1 – reforhandling av avtale? 31.12.13 med intensjon om forlengelse 2 og 2 år. Ønske 

om ikke å ha logo på reultatlister fra Emit . kontakperson Fidjestøl i Sparebank 1. 

� Mulig å få ut mere penger i forhold til kretslag? 

� Sende avtale i forkant til klubbene som arrangerer renn. Instruks utarbeidet av BSSK – sendes 

klubbene. Ansvar: Jan Skinnes – legger fram forslag til neste møte på eventuelle endringer. 

� Bestilling av overnatting på NC. Grete har bestilt på Geilo. Tidkrevende. Sjekker med Nils 

Anders om han kan bidra. 



 

Sak 6 – Lagledere på NC 

Ansvar Jan Skinnes 

 

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  7– 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 

� Sjekke godtgjøring i forbindelse med kjøring til styremøter, lagleder på NC, NM, HL. 

Hva sier instruksen for BSSK. Hva er praksis? 

� Dekking av kostnader til trener 3 kurs. Sjekke hva andre har fått, Stian Dokken. 

Må stille seg til disposisjon på kretssamlinger. Jan Erik Buskerud får positiv 

tilbakemelding fra Odd Erik. 

� Få oversikt fra NSSF over hvem som har trener 3-kurs. Roar Nilsen, kontaktperson. 

� Diskusjon med klubbene på hvordan de ønsker innskyting – høstmøte 

 

 

Neste møte 16.09.2013, Jernbaneverket, Drammen – kl. 18.00 

 

 

30.08.2013 

Grete Blørstad 

 

 


