Referat fra styremøte, 09.01.2017
Tilstede: Jens Vig, Charlotte Fjeld Andersen, Roar Viken, Grete Blørstad, Knut Aas (vara)
Tilstede på telefon: Eilev Sørbøen (vara)
Forfall: Knut Jarle Kleven
Andre: Hans-Peter Olsen, styremedlem NSSF (kontaktperson Buskerud)
Sted: Eikvang, Simostranda
Tid: Kl. 18.00 – 20.30

1. Referat fra forrige møte
Referat fra styremøte 06.12.2016 godkjent.

2. Reglene for stafettuttak
BSSKs stafettuttaksregler har tatt utgangspunkt i at stafetten er siste øvelse og at uttak da kan gjøres
på basis av de forutgående øvelser i det aktuelle mesterskap. I fjor og i år vil stafetten gå først i NM
senior. Styret har besluttet at sammenlagtstillingen i Norgescupen skal være uttakskriterium.
Vi har imidlertid ikke avklart hva man gjør dersom det er flere på samme plass i sammenlagtlisten.
Det bør vi gjøre. En løsning er å si at ved lik plassering, avgjøres stafettuttaket av plassering i siste
Norgescuprenn før stafetten.
I junior NM er det fortsatt slik at stafetten kommer sist. For inneværende sesong vil de
stafettuttaksreglene vi har være ok.

3. Støtte til rulleskianlegg
Orientering ved Jens Vig:
Kulturdepartementet har utlyst 28 mill kr til fordeling til rulleskiprosjekter i perioden 2014-17. Se mer
informasjon om dette på forbundets hjemmeside:
http://www.skiskyting.no/no/nyheter/Programsatsingsmidler+til+etablering+av+rulleskianlegg.b7C_
wBDG1s.ips
Klubber i NSF og NSSF samt kommuner kan søke om midler under dette programmet. Klubbene er
oppfordret til å søke sine respektive kretser. Deretter skal Skikrets og Skiskytterkrets samarbeide om
en felles innstilling til NSF og NSSF.
BSSK har mottatt søknad fra Hønefoss Skiskytterklubb. Hele styret har fått søknaden fra Hønefoss i
en mail fra Knut Aas 13. desember.
Vi er også blitt varslet om at Geilo IL jobber med å få frem en søknad.
Jeg har sendt en mail til Roar Nilsen for å finne ut om vi må prioritere de to søknadene eller om vi kan
innstille begge. Skikretsen har så vidt jeg vet ikke fått noen søknader, men de har fått Hønefoss’.
Etter at vi har hatt vårt styremøte er opplegget at BSSK og Skikretsen skal lage en omforent
innstilling.

4. Ekstraordinært ting (BSSK)
På det ordinære kretstinget våren 2016 ble det vedtatt at BSSK ikke skal ha ett kretslag, men at
kretsen skal støtte junior-/seniorteam i fylket som tilfredsstiller de krav tinget bestemmer. Målet er
at flere team, og derved et bredere tilbud, vil legge til rette for at kretsens midler skal komme flere
utøvere til gode. Forslaget som ble vedtatt, var ikke lik styrets opprinnelige forlag til vedtak, men et
vedtak som ble formulert på basis av tingets engasjerte og grundige diskusjon. Avstemningen viste 19
stemmer for og 7 stemmer mot.
Bruk av kretsens midler til junior- og senior-løpere har vært diskutert i flere ting, vår- og høstmøter.
Det var også nedsatt et utvalg som skulle se på junior- og senior-satsingen. Denne komiteen hadde
hatt et møte og oversendt et dokument til styret. Komiteens medlemmer var Sigrid Groven, Sverre
Tjøntveit, Torgeir Skrede og Arild Heldal.
I tiden etter kretstinget har det fremkommet kritikk av saksforberedelsene. Styret vil påpeke at de
formelle regler for saksforberedelser ble fulgt. Tiden etter tinget våren 2016 har vært en tid med uro
og usikkerhet for løperne på Team Skiguard Buskerud, TSB. Sett på bakgrunn av dette, er det i
etterpåklokskapens lys åpenbart at saksforberedelsene kunne vært bedre. Det er styrets oppfatning
at uroen og usikkerheten må avsluttes. Raskest mulig må vi fatte et vedtak på et ekstraordinært
kretsting som skaper ro. Dette ikke minst av hensyn til løperne på Team Skiguard Buskerud (TSB).
Saken ble diskutert i møte, både grunnlag for å avholde ekstraordinært kretsing og eventuelt innhold
i saken. Det ble ikke oppnådd enighet.
Konklusjon i møte: Et flertall på 3 av 5 medlemmer i styret vil kalle inn til ekstraordinært kretsting på
bakgrunn av diskusjonen i møte.
Møte settes til 31.01.2017 kl. 18.00 på Lampeland hotell.

5. Forsikring
Orientering ved Jens Vig.
I henhold til kretsens lov skal kretsen en forsikring mot underslag. Jens har bedt om tilbud, men fått
til svar at man ikke kan tegne underskuddsforsikring alene. Jens skal prøve å få sjekket litt mer før
nestestyremøte.

6. Regler for Sparebank1 Cup
Orientering ved Jens Vig.
Gjeldene regler for Sparebank1 Cup gjennomgått. De ligger også på kretsens hjemmeside, sist
oppdater i februar 2016. Kretsavgift på 20 kr er fakturert klubbene for all renn fra og med sesongen
2015/16.

7. Referatsaker/ orienteringssaker
Restanser fra forrige møte:
a) Instruks sikkerhetsansvarlig - Jens
b) Årshjul – Alle sjekker. Charlotte har sendt utkast tidligere.

Neste møte noe uklart, 13.02.2017 er en dato som passer dårlig for flere.

Grete Blørstad

