
 

 

 

Referat fra styremøte, 17.03.2014 

 

Tilstede: Odd Erik Berg, Jan Skinnes, Grete Blørstad, på tlf Erling Hagen 

Forfall: Anstein Skinnarland 

Sted: Eikvang, Simostranda 

Tid: Kl. 18.00 – kl. 20.15 
 

Sak 1 – Godkjenning av referat fra møte 13.01.2014 

Møtereferat godkjent. 

 

Sak 2 – Aksjonspunkter fra forrige referat 

� Avtalen med Sparebank1 er klar, og gjelder fra 01.01.2014.  Avtalen skal gjøres 

tilgjengelig på drop box.  Innholdet i avtalen gjøres kjent for klubbene. 

� Utvide til Øystre Slidre – diskusjon til vårmøte 

� Forslag fra kretsutvikler om å utvide Sparebank 1 cup til Øystre Slidre (Beitostølen). 

Sparebank1 Cup i Buskerud har godt omdømme også utenfor fylket. 

Rekrutteringsmessig bør man arrangere renn i nærområde. Styret ønsker ikke å ha 

renn over flere helger enn de vi har i dag.  Ønsker heller ikke å ha flere renn eller å 

dele opp helger med kun et renn i helga. Saken legges ikke fram for vårmøte. 

� Våpen – ubevoktede på renn. Ingen fra BSSK var tilstede på arrangørkonferanse 

1.11.2013. Stille spørsmål til NSSF. Det bør føres en diskusjon.  – Ta opp som tema på 

vårmøte. NC Brummundal – telt med våpenstativ (ubevoktet).  

� 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, 13-16 (99-modeller) åringer. Tema på vårmøte. Hvem er ansvarlig for å 

forberede og planlegge kurs? Det er naturlig at kretsutvikler Har denne rollen. 

 

 



Tema til diskusjon/ informasjon 
� Bødalen, Lier, Bevern, Ål, Gol. Sende info til alle klubbene 2001-2002 modellene om 

at vi må ha med foreldre som kan drive videre det flotte arbeidet som er startet med 

samlinger for kretsens årsbestemte klasser 

� Samling for 13-14 åringer. Informasjon ut til klubbene om at de må skaffe foreldre til 

samlinger for utøverne. Grete sender ut informasjon til klubbene med frist 

01.04.2014 for tilbakemelding på person(er). 

� TD-vester på Sparebank1-cup. Ønskelig at kretsen skaffer dette. Odd Erik spør om 20 

vester der kretsen bekoster TD-merket. Fordeles til klubber som har arena. 

� Lagledervester. Os mangler 2 vester fra Buskerud etter siste NC – Grete sender ut. 

Vestene leveres Jan. 

� Revisjon av kriterier for uttak til stafett tas opp på vårmøte, utpeke ansvarlig til å 

kobbe ut forslag. 

� Behov for oppdatering av hjemmesida til Buskerud krets. 

� Regnskap 2013 – Ligger også på DropBox. Ingen klubber som har overført 
deltakeravgift for Sparebank1-cup. 

� Budsjett 2014 – vedtatt at vi skulle kjøre 2-årig budsjett 14-15 budsjett. Neste møte 
� Norges Cup 2014/2015 – bestilling av overnatting – Odd Erik sjekker med Arild om 

han tar denne i forbindelse med Rosthaug/ kretslagets. 
� Stikkord for årsmøte og vårmøte 5. mai 2014 på Lampeland:  

o Grete bestiller plass. 
o Sportsplan – Bør sendes ut før Liatoppen. Til utsjekk i klubbene. Grete jobber 
o Årsmelding – Odd Erik har denne ferdig 22.04.2014 
o Regnskap 
o Innkomne forslag 
o Valg 
o Kretsstyret utnevner kretsutvikler og jenteansvarlig.  
o Vårmøte 
o Terminliste 
o Samling og samlingsdato – fellesdatoer? Hvordan løse dette? Ønskelig med felles 

samlingshelger 
o Rosthaug og kretslaget inviteres til å orientere. Ansvarlig for å kalle inn er Odd Erik. 

 

Neste møte 28.04.2014, Eikvang, Simostranda, kl. 18.00. 

 

01.04.2014 

Grete Blørstad 

 

 

 


