Referat fra styremøte, 16.10.2014
Tilstede: Jan Skinnes, Vivi Engebretsen, Grete Blørstad, Anstein Skinnarland, Roger Moe
På tlf: Charlotte Fjeld Andersen
Andre: Arild Heldal og Trude Ødegård under sak 4
Sted: Eikvang, Simostranda
Tid: Kl. 18.00 – kl. 22.45

Sak 1 – Referat fra forrige møte
OK

Sak 2 – Agenda til høstmøte
•
•
•
•
•

•
•

Sjekk agenda for 2013
Team Buskerud – avtalen til orientering
Sportsplan 2015-2018
Stafettuttak – Jan jobber ut til neste møte. Vi andre sender mailer. Jan har vært i kontakt med
Sigvart. Endrer på vekting. Jan jobber ut
Godtgjørelse for deltakelse som ikke er trenerjobb på samlinger. Eksisterende reglement ligger på
dropbox. På samling 19. – 21.09.2014 dekker BSSK utgifter med 1000 kr pr. voksen. Kretsen
betaler, eller kostnadene fordeles på utøverne? Forslag fra styret er at kostnadene fordeles på
utøverne. Foreldrene skal slippe å betale.
Oppfølging av NSSF i forhold til antall BSSK sitt innspill på 4 etapper på jentestafetten i HL.
Orientering om utfallet av saken på høstmøte.
Kretsutvikler. Dagens situasjon er at BSSK dekker denne funksjonen nå. Noen som har gode
kandidater?

Sak 3 – Sportsplan
Gjennomgang av utkast på møte. Forslag til Sportsplan er justert i forhold til NSSF sin vedtatte
Langtidsplan 2014-2018.

Sak 4 – Avtale med Team Buskerud

Styret gikk gjennom forslaget før gjennomgang med Team Buskerud v/ Arild Heldal og Trude Ødegård
Avtalen godkjent av begge parter. Avtalen legges fram som orienteringssak på høstmøte.

Sak 5 –Tilbakemelding på kontaktpersoner til BIK
Ingen fra BSSK som møter.

Sak 6 – Styreinstruks
Det er utarbeidet instruks for styret i BSSK tidligere. Ingen av styrerepresentantene har sett denne.
Vivi, Jan og Anstein prøver å spore opp denne instruksen.

Sak 7 – Ekstraordinært høstting
BSSK fikk ved valget på nytt styre 14.05.2014 et godt sammensatt styre med representanter fra
hele fylket. Kort tid etter vårmøtet på Lampeland måtte Geilo il´s nyvalgte representant Einar
Øyo trekke seg pga jobbforhold. Det formelt korrekte ville da vært at 1.vara gikk inn som
fullverdig medlem, dvs Roger Moe fra Bevern. Da ville styret bestått av medlemmer kun fra
klubbene sør i fylket.
Valgkomiteen synes det var lite gunstig at klubbene nord i fylket ikke er representert, og
oppfordret styret i Geilo il til å foreslå en erstatter for Øyo. Geilo IL foreslo Charlotte Fjeld
Andersen, noe valgkomiteen synes var en utmerket kandidat.
Med utgangspunkt i å sikre en god geografisk representasjon i styret sendte valgkomiteen
følgende forslag ut til klubbene i BSSK: «Charlotte Fjeld Andersen konstitueres som styremedlem
fra 21.6., og velges formelt for to år med tilbakevirkende kraft på ekstraordinært ting på
høstmøtet.» Dette forutsatte selvfølgelig at alle klubbene aksepterte løsningen.
Mailen ble sendt til alle klubbene 17.06.2014 med frist 20.06.2004 for å gi tilbakemelding. Alle
aktive klubber i BSSK gav sin tilslutning til forslaget.
Ekstraordinært høstting er satt til 30.10.2014 kl. 18.00 på Sole hotell, Noresund (samtidig som
høstmøte). Saken er sendt ut til klubbene på mail i dette møte, og samtidig lagt ut på BSSK sin
hjemmeside som «Sak 10/2014 - Valg av nytt styremedlem» med følgende
Forslag til vedtak:
Charlotte Fjeld Andersen, Geilo IL velges som nytt styremedlem i BSSK for 2 år med
tilbakevirkende kraft fra 21.06.2014.

19.10.2014
Grete Blørstad

