
 

 
 

Referat fra styremøte, 25.05.2014 

 

Tilstede: Jan Skinnes, Vivi Engebretsen og Anstein Skinnarland  

Sted: Eikvang, Simostranda 

Tid: Kl. 18.00 – kl. 21.00 

 

Sak 1 – Konstituering av nytt styre 

Det nye styret består av leder Vivi Engebretsen, Grete Blørstad (sekretær), Anstein Skinnarland, 

Jan Skinnes og varamedlemmer Roger Moe og Pål Kristian Holemark. Styremedlem Einar Øyo 

måtte trekke seg, og Geilo skal komme opp med et nytt styremedlem.  

 

Sak 2 – Ansvar/arbeidsoppgaver i styret/jenteansvarlig og kretsutvikler 

1. Kassererjobben ble diskutert.  Mulig at vi vil ha en som er ansvarlig for utbetalinger og en 

for bokføring.  Vivi sjekker med Erling Hagen vedr. system for bokføring.  Dette må 

avklares nærmere på neste styremøte. 

2. Det må utpekes en nestleder på neste styremøte. 

3. Anstein er ansvarlig for oppdatering av BSSK sin nettside, facebook side, drop box og 

eventuelt andre medier. 

4. Anstein oppdaterer og vedlikeholder terminlisten. 

5. Jan diskuterer Norges cup oppgaver med Arild Helldal 

6. Arild Heldal har vært satt opp som jenteansvarlig, men Jens Vig tar over. 

7. Kretsutvikler er Per Øvreby 

8. Vi må ha en revisor til i følge vedtektene, og Vivi følger opp 

 

Sak 3 – Organisasjonsgrupper for kretssamlinger 

Vivi sjekker med Odd Erik hvem som er i gruppene.  Styret må påse at organisasjonsgrupper 

finnes og dette må inn i Sportsplanen. 

 

 



Sak 4 – Kretsutviklers ansvar 

Hva ligger i kretsutvikler rollen, og hva kan styret forvente at kretsutvikler gjør? Dette tas opp på 

neste styremøte. 

Det er kretsutviklers ansvar at det arrangeres kurs.  

Kretsutvikler og anleggsansvarlig må diskuteres på neste møte.  Vivi spør Odd Erik om 

innrapportering. 

 

Sak 5 –Sportsplan 

Sportsplan gjennomgås på neste styremøte etter innspill fra Kretstinget.  Vi må også se på den 

nye langtidsplanen til NSSF. 

 

Sak 6 – Orga 

Til behandling på vårmøte. Erling lager utkast. Supplert med de opplysninger som ligger på 

forbundets side nå 

 

 

Tema til diskusjon 

� Anstein snakker med Arild/Jens om jenteprosjektet skal være egen side på BSSK sin 

nettside. 

� 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 

� 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. 

 

 

18.06.2014 

Vivi Engebretsen 

 



 

 


