Referat fra styremøte, 13.01.2014
Tilstede: Odd Erik Berg, Jan Skinnes, Anstein Skinnarland, på tlf Erling Hagen
Forfall: Grete Blørstad
Sted: Jernbaneverket, Drammen
Tid: Kl. 18.30 – kl. 20.30

Sak 1 – Godkjenning av referat fra møte 04.11.2013
Møtereferat godkjent.

Sak 2 – Lagledere NC
Vi må passe på å legge ut innskytingslister på hjemmesiden. Lagleder bør legge ut innen en
viss tid. Anstein Skinnarland er back up for å legge ut. Må legges ut så fort innskytingslistene
kommer opp. Annen relevant informasjon kan også legges ut.

Tema til diskusjon/ informasjon
Sportsplan - Jobber videre fram mot endelig forslag til vårmøte. Bruker klubber og
ressurspersoner for å få innspill/ tilbakemeldinger.
Våpen – ubevoktede på renn. Ingen fra BSSK tilstede på arrangørkonferanse
1.11.2013. Stille spørsmål til NSSF. Det bør føres en diskusjon. Vi oppfordrer til at
man via speaker på Sparebank 1 renn skal minne om at våpen ikke må stå uten tilsyn.
Lovnorm klar til innsending for godkjenning av NSSF
Trener 2 kurs: ønske om kurs, men annet tidspunkt enn mai. Slutten av august kan
være et mer gunstig tidspunkt. Erling skal høre hva som er ønske fra Ål vedrørende
tidspunkt. Det er mulig at vi kan kjøre dette i forbindelse med samlingen på Geilo i
august.
Innkalling til idrettskrets-tinget den 4. april (samme helg som Bendit Liatoppen). Fint
om Jan eller Grete kan gå.
Odd Erik deltok på et møte mellom Rosthaug og Simostranda før jul. Rosthaug ønsker
å lage opplegg for de som vil gå på videregående skole og drive med skiskyting fra
søndre del av fylket. Trene med S på kvelden, og være med på opplegg fra kretslaget
rundt Norgescup. Ønsker dette forbedrede opplegget fra neste skoleår. Skal legges

frem for styret i Simostranda. Blir litt kopi av NTG, men er en offentlig skole slik at det
ikke blir skolepenger. Transport til treningene på Simostranda.
Kan vi utvide Sparebank 1 cup til Øystre Slidre (Beitostølen)? Forslag fra kretsutvikler.
Buskerud cup har godt omdømme også utenfor fylket. Rekrutteringsmessig bør man
arrangere renn i nærområde.
Sparebank avtalen er klar. Avtalen skal gjøres tilgjengelig på drop box. Avtalen
gjelder fra januar.
Hovedlandsrennet: Møte på Simostranda desember for planlegging med
representanter fra så å si alle klubber. Facebook gruppe er opprettet. Innbetaling av
overnatting pågår nå. Hovedleder er Torgeir Skrede. Reservert møterom til
informasjonsmøte. Passe på at jentene spesielt får support på skrumelding og
sekundering. Dette har vært problem tidligere. Felles smøring ble diskutert, avventer
tilbakemelding fra Torgeir Skrede og Pål Fredrik Andersen.

Neste møte 10.02.2014, Jernbaneverket, Drammen, kl. 18.00.
13.01.2014
Vivi Engebretsen

