Referat fra styremøte, 23.09.2014
Tilstede: Jan Skinnes, Vivi Engebretsen, Grete Blørstad,
Forfall: Anstein Skinnarland, Charlotte Fjeld Andersen
Andre: Jens Vig.
Under behandling av Sak 10: Hans Anton Bjørndalen (Team Buskerud), Arild Heldal (Team
Buskerud) og Per Skøien (Simostranda)
Sted: Eikvang, Simostranda
Tid: Kl. 18.00 – kl. 22.00

Sak 1 – Referat fra forrige møte
OK, AC regnskap

Sak 2 - Uttaksrenn Youngstar, info
Buskerud Cup/KM 10-11.01.2015 på Stevningsmogen, Svene blir uttaksrenn for Young Star for Region
Øst.

Sak 3 – Kretsutvikler
Marie Hov har takket nei.
Styret i BSSK fyller funksjonen som kretsutvikler inntil videre.

Sak 4 – NM jr 2017 søknad
Simostranda eneste klubb som har meldt sin interesse. BSSK anbefaler søknaden, og Vivi vidersender til
NSSF.

Sak 5 – Betaling til trenere som er med på samling og kost og losji for foreldre som
er med
Spørsmål om betaling til trenere og eventuell godtgjøring til foreldre som bidrar på samlinger, med
konkret utgangspunkt i samling 19.-21. 09.2014 på Ivrigbanen. På denne jentesamlinga var det 18
utøvere og 3 voksne. BSSK har vedtatt reglement for godtgjøring til trenere.
På samling 19. – 21.09.2014 dekker BSSK utgifter med 1000 kr pr. voksen.

Prinsippsak legges fram på neste styremøte.

Sak 6 – Sportsplan
Utsettes til neste møte.

Sak 7 – Terminliste og type renn
Terminlista for Buskerud Cup 2014/2015 ble ikke ferdigbehandlet på vårmøte. Grete sjekker datoer og
øvelser, og sender ut på mail/ Dropbox.

Sak 8 – TD-kurs
Oslo og Akershus Skiskytterkrets er positive til samarbeid om å arrangere TD kurs sammen med BSSK.
Jens holder kontakt og jobber videre. Kurs bør fortrinnsvis arrangeres i Oslo vest – Drammens-området.

Sak 9 – Agenda høstmøte
•
•
•
•
•

Team Buskerud
Sportsplan
Stafettuttak – Jan jobber ut til neste møte. Vi andre sender mailer.
Godtgjørelse for deltakelse som ikke er trenerjobb på samlinger. Eksisterende reglement ligger på
dropbox.
Oppfølging av NSSF i forhold til antall BSSK sitt innspill på 4 etapper på jentestafetten i HL.

Sak 10 – Avtale Team Buskerud 2014/2015
Gjennomgang av historikken til Team Buskerud fra oppstarten i 2008 og fram til i dag. Diskusjon på utkast
til avtale. Enighet om avtale/ kriterier for sesongen 2014/2015. Vivi representerer BSSK og er leder av
styringsgruppa. Styringsgruppa består videre av Hans Anton Bjørndalen, Arild Heldal og en representant
for foresatt til utøver (velges av foresatte).
Avtalen justeres og undertegnes av partene.

03.10.2014
Grete Blørstad

