
 

 
 

Referat fra styremøte, 28.08.2014 

 

Tilstede: Jan Skinnes, Vivi Engebretsen, Charlotte Fjeld-Andersen, Grete Blørstad, 

På telefon: Anstein Skinnarland 

Andre: Jens Vig 

Sted: Lampeland hotell 

Tid: Kl. 18.00 – kl. 21.30 

Sak 1 – Referat fra forrige møte 

Bruke referat fra forrige møte som grunnlag for diskusjon/ orientering for å sjekke ut om den er 

oppfølgingspunkter. 

 

 

Sak 2 - Regnskapsfører/kasserer  

BSSK velger å bruke regnskapsfirma  i Drammen, NAVN?.  

Rutine for betaling: 

1. Regnskapsfirma legger betaling inn i nettbanken.  

2. Vivi godkjenner,  scanner og sender videre til regnskapsfører. 

3. Regnskapsfører sender videre til Jan for betaling/godkjenning i nettbanken. 

4. Charlotte godkjenner. 

 

 

Sak 3 - Kurs TD og trenerkurs 

Trenerkurs – skytedelen. Gjennomføres 18-19. oktober på Lampeland. Instruktør Hanne 

Thoresen. Anstein legger informasjon på nett. 

TD-kurs. Samarbeid med OASS – Jens sjekker. Grete sjekker med Per Øverby. 

 

 

Sak 4 - Avtale for Team Buskerud 

BSSK er positive til å støtte og bidra til videreutvikling av Team Buskerud, men det må 

utarbeides klare retningslinjer/ avtaler. 

Diskusjon på følgende tema: 



� Ansvar og økonomi. 

� Kretslag kontra Team Buskerud. 

� Avtale med Team Buskerud om betaling for å ta laglederrollen i forhold til oppfølging på 

NC. 

� BSSK kan ikke sitte med økonomiansvar der vi ikke har noen særlig grad av innflytelse. 

� Rolleavklaringer. 

� Hvordan fordele støtte til løpere. 

� Avtale med utgangspunkt i NSSF`s mal 

� Hvilken aldersgruppe Team Buskerud skal omfatte. Konklusjon: TB skal bestå av 

aldersgruppen 17 år – senior, med mulighet for 16-åringer og andre til å hospitere/ delta 

på enkelte samlinger 

� Oversikt over TD i Buskerud.  

BSSK innkaller Team Buskerud til møte. Kontakperson er Arild Heldal. Vivi og Grete møter fra 

BSSK. 

 

Sak 5 - Møteplan - endret 

28.08.2014 – Lampeland, hotellet - torsdag 

23.09.2014 – Simostranda - tirsdag 

16.10.2014 – Simostranda - tirsdag 

30.10.2014 - Høstmøte Noresund -torsdag 

18.11.2014 – Simostranda - tirsdag 

16.12.2014 – Simostranda - tirsdag 

 

22.01.2015 – torsdag 

19.02.2015 - torsdag 

19.03.2015 - torsdag 

21.04.2015 – planlegging av vårmøte - tirsdag 

05.05.2015 – Vårmøte – Lampeland - tirsdag 

 

 

Tema til diskusjon-orientering 

� Lagleder sommer NM – Steinkjer. Jan Skinnes – OK. 

� Sportsplan – må endres/ justeres inn mot ny langtidsplan for perioden 2014-2018 i NSSF. 

–jobbes videre med. 

� Opprette funksjons e-poster i BSSK. Anstein har oppretta «prøve-e-post» for Vivi. Jobbes 

videre med. 

� Laglederrollen i forbindelse med NC og NM belastes pr. deltaker i hver klubb. – info til 

klubbene  

� Norges Cup 2014/2015 – bestilling av overnatting – Odd Erik sjekker med Arild om han 

tar denne i forbindelse med Rosthaug/ kretslagets. – følger opp igjen. 



� 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. 

� Kretsutvikler – Gro-Kristin har sagt nei.  Alternativ – Marie Hov – Grete forespør. 

� Uttaksrenn til Young Star i Region Øst. Alternativ Simostranda, Buskerudcup 13-14. 

desember.  Vivi tar kontakt med øvrige kretser. 

� Ny nettside med utgangspunkt i mal fra NSSF. Opplæring i forkant av ansvarlig i NSSF, 

Lene Moen. Anstein sjekker med NSSF. 

 

20.09.2014 

Grete Blørstad 

 

 

 


