
 

 

 

Referat fra styremøte, 06.05.2014 

 

Tilstede: Odd Erik Berg, Jan Skinnes, Vivi Engebretsen, Grete Blørstad, Erling Hagen (skype) 

og Anstein Skinnarland (skype) 

Sted: Eikvang, Simostranda 

Tid: Kl. 18.00 – kl. 21.00 
 

Sak 1 – Godkjenning av referat fra møte 17.03.2014 

Møtereferat godkjent. 

 

Sak 2 – Innkomne saker til tinget 
1. Kriterier for stafettuttak – avvises som tingsak, men taes opp til diskusjon på vårmøte.  

2. Opplegg for NM og NC – avviser som tingsak, men taes opp til diskusjon på vårmøte 

 

Sak 3 – Regnskap 2013 
Gjennomgang av regnskap ved Erling. Noe midler satt på høgrentekonto. 

Hvordan sikre at kommentarer fra revisor blir fulgt opp i praksis?  

Revisjonsuttalelse ligger som vedlegg til regnskapet. 

 

Sak 4 – Budsjett 2014 og 2015 
Gjennomgang av foreløpig utkast av Erling. 

Spørsmål til drøfting: 

Kretslag og kretssamlingene, størrelse på budsjettpostene. 

Midler fra NSSF, sliter noe med å få inn grunnlag fra klubbene for å ut hele tilskuddet som 

ligger i som grunnlag i utviklingsavtalen. 

 

Sak 5 – Årsberetning 
Gjennomgang av utkast til årsberetning av Odd Erik. 

 

Sak 6 –Sportsplan 
Gjennomgang av utkast til sportsplan av Odd Erik. 

Forslag ut på nett i morgen. 



 

Sak 7 – Terminliste 2014-2015 
Til behandling på vårmøte. Erling lager utkast. Supplert med de opplysninger som ligger på 

forbundets side nå 

 

 

Tema til diskusjon 

� Navn på representanter fra klubbene skal være kretsen. Be klubbene sende navn. 

Grete sender forespørsel. 

� Norges Cup 2014/2015 – bestilling av overnatting – Odd Erik sjekker med Arild om 
han tar denne i forbindelse med Rosthaug/ kretslagets. – følger opp igjen. 

� 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. – følger 

opp igjen. 

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

Vestene leveres Jan. – på nytt 

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

� Kretsstyret utnevner kretsutvikler og jenteansvarlig– ta opp på vårmøte. Konstituere 

rett i etterkant av vårmøte– oppgaver? Kretsutvikler – må mye mere på banen også i 

forhold til styret. Kretsutvikler skal være med på styremøtene. 

� Kretslaget og kretssamlinger, styret må innarbeide tettere oppfølging, fange opp 

orgegruppene og rekruttering av foreldre til orgeruppa for kretssamlinger. Utkast til 

samlingsplaner – med godkjenning i styret. 

� Opprette funksjons e-poster i BSSK? 

� Trenerkurs for øvre del av fylket. Sammen med samling på Geilo. Ansvar må klarlegges 

raskt for å få planlagt og gjennomført kurset. 

 

 

08.05.2014 

Grete Blørstad 

 

 

 


