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Protokoll fra Kretstinget 2017 

Dato: 20.04.2017 

Sted:  Sole hotell, Noresund 

Kl.:  18.00 – 19.30 

 

 

Sak 1/17: Godkjenne de fremmøtte representantene. 
Norges Skiskytterforbund, NSSF var representert ved Erlend Slokvik. 

 

Enstemmig vedtak: 

22 godkjente representanter med stemmerett. Følgende klubber var representert: Bødalen IF, 

Eiker-Kvikk, Geilo IL, Hønefoss SSK, IL Bevern, IL Drammen Strong, Lier IL, Simostranda 

IL, Svene IL, Ål SSL. 

 

 

 

Sak 2/17: Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden. 
Enstemmig vedtak: 

Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent. 

 

 

 

Sak 3/17: Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen. 
Enstemmig vedtak: 

Valg av dirigenter: Roar Bogerud og Marit Skretteberg, begge Buskerud idrettskrets 

Valg av referent: Grete Blørstad 

Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen: Anstein Skinnarland, Bødalen IF og 

Sverre Tjøntveit, Svene IL 
 

 

 

Sak 4/17: Behandle årsmeldingen og stemme over denne. 
Årsmeldingen ble gjennomgått av Jens Vig. 

Følgende representant hadde taletid: Knut Aas. 

 

Enstemmig vedtak: 

Årsmelding for BSSK 2016 godkjennes med følgende tillegg: 

 Styret gis fullmakt til å oppdatere med årsmeldingen med tekst fra Team Skiguard 

Buskerud. 

 Antall deltakere på skiskytterskolen til Hønefoss SSK rettes fra 4 til 5 deltakere. 
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Sak 5/17: Behandle regnskap for BSSK i revidert stand. 
Regnskapet ble gjennomgått av Jens Vig. 

Følgende representanter hadde taletid: Ingen 

 

Enstemmig vedtak: 

Regnskap 2017 godkjennes. Revisors uttalelse tas tatt til orientering. 

 
 

 

Sak 6/17: Fastsette kontingent for lagene. 
Enstemmig vedtak: 

Klubbenes kontingent på kr. 0 pr. år opprettholdes. 

 

 

 

Sak 7/17: Behandle forslag og saker, og stemme over disse.  

 
Sak 7/17-a: Mandat og komite for tilbud til junior og seniorløpere 
På ekstraordinært kretstinget for BSSK 31.01.2017, sak 4 ble det fattet følgende vedtak: 

 

1. Det nedsettes et utvalg med minst fem medlemmer som skal utrede alternative modeller 

for å organisere kretsens tilbud til utøvere som er 17 år og eldre i kretsen. Komiteen skal 

ha bred sammensetning fra forskjellige klubber. Styret fremmer forslag om utvalgets 

mandat og sammensetning på det ordinære tinget våren 2017. Utvalget skal avlegge sin 

rapport senest på høstmøtet 2017. 

2. Team Skiguard Buskerud fortsetter som kretslag ut sesongen 2017-18. Hva som skjer 

deretter avhenger av de beslutninger som fattes på basis av punkt 1 over. 

3. De prinsipper for fordeling av støtte til junior-/seniorteam som ble vedtatt på det 

ordinære tinget 2016 videreføres. 

Forslag til mandat og komite ble gjennomgått av Jens Vig. 

 

Behandling i møte: 

Det ble fremmet følgende forslag som tillegg til fremlagt forslag: «Høstmøte 2017 kan 

behandle og vedta saken.» 

 

Styrets fremlagte forslag med tillegg ble enstemmig vedtatt: 

Mandat for komiteen: 

 Den modellen kretsen hadde frem til det ordinære kretstinget våren 2016, dvs ett 

kretslag som er det eneste tiltaket for denne aldersgruppen som får støtte fra kretsen. 

 Den «nye» modellen som ble vedtatt på ordinært kretsting våren 2016, dvs at alle team 

som tilfredsstiller krav vedtatt av kretstinget får støtte av kretsen (gitt at kretsen har 

midler), samt at kretsen arrangerer åpne samlinger for juniorer og seniorer. I vedtaket 

lå også en oppfordring til samarbeid mellom de teamene som får støtte. 

 Den modellen som ble foreslått av Simostranda på det ekstraordinære tinget 31. januar 

2017. 

 Eventuelle andre modeller som utvalget selv ønsker å utrede. 

 

Utvalget skal legge frem et forslag til vedtak senest på høstmøtet 2017. Det er ønskelig at 

utvalget blir enige om anbefale én modell. 
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Komitemedlemmer: 

IL Bever’n: Ingar Tollum Andersen 

Drammen Strong: Per Olaf Stampe 

Geilo IL:  Eivin Rundberg 

Hønefoss SSK: Mari Nordrum 

Lier IL:  Anders Bonden Hørthe 

Simostranda IL: Per Skøien 

Svene IL:  Kristen Wingestad 

Ål SSL:  Bjørg Torsteinsrud 

Bødalen IF, Gol IL og Hemsedal IL har ikke foreslått kandidater. 

 

 Gruppen består av de kandidater klubbene har foreslått. 

 Gruppen organiserer selv sitt arbeid. 

 Styret i BSSK innkaller til og er representert i første arbeidsmøte. 

 Høstmøte 2017 kan behandle og vedta saken. 

 

 

 

Sak 7/17-b: Lov for Buskerud Skiskytterkrets, endring 
Særkretsen skal ha en lov som er i samsvar med NIFs lov og særforbundets lovnorm for egne 

særkretser som er basert på NIFs lovnorm for særkretser.  

Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det særforbundet må ha i sin egen 

lov. Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært særkretsting etter å ha vært 

oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til 

særforbundet for godkjenning. Nåværende lovnorm ble vedtatt av Idrettsstyret i Norges 

Idrettsforbund, NIF i 2015. 

 

Presentasjon ved Grete Blørstad. 

 

Følgende representanter hadde taletid:  

Anstein Skinnarland, Jens Vig og Knut Aas. 

 

Behandling i møte: 

Forslag om å endre §3 slik at den blir identisk med Lovnormen fra Idrettsstyret i NIF. 

Forslag om at punktene om jenteansvarlig og kretsutvikler tas ut. 

Forslag om at Loven gjøres gjeldende fra 21.04.2017. 

 

Enstemmig vedtak: 

Fremlagt forslag til Lov for Buskerud Skiskytterkrets (BSSK) vedtas med følgende endringer: 

§3 endres slik at den blir identisk med Lovnormen fra Idrettsstyret i NIF. 

Punktene om jenteansvarlig og kretsutvikler tas ut. 

Loven gjøres gjeldende fra 21.04.2017. 

 

Protokolltilførsel fra Anstein Skinnarland: Det etableres en rutine / instruks til valgkomitéen, 

for når leder, nestleder, styremedlem og vararepresentanter velges, som sikrer kontinuitet i 

styret. 
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Sak 8/17: Behandle budsjett for BSSK. 
Utkast til budsjett for 2017 ble gjennomgått av Jens Vig. 

 

Behandling i møte: 

Forslag om å øke underskuddet fra 115.000 kr til 160.000 kr gjennom å øke 

a) «13-16 års samlinger» fra 60.000 kr til 90.000 kr 

b) «Kurs» fra 15.000 kr til 30.000 kr 

 

Enstemmig vedtak: 

Budsjett for 2017 godkjent med følgende endringer: 

Underskuddet økes fra 115.000 kr til 160.000 kr gjennom å øke 

a) «13-16 års samlinger» fra 60.000 kr til 90.000 kr 

b) «Kurs» fra 15.000 kr til 30.000 kr 

 

 

 

Sak 9/17: Valg (styret i BSSK, revisorer, valgkomite/kontrollkomite) 
Valgkomiteen foreslår å velge leder og nestleder for ett år. Dette medfører at det er fire 

styremedlemmer som er på valg neste år, men vi mener dette er en meget god løsning og så kan 

vi komme «i rute» neste år. Vi foreslår videre at styret gis anledning til å fordele oppgaven 

internt, dvs at tinget velger styreleder, nestleder og styremedlemmer/varamedlem. 

 

Enstemmig vedtak: 

9-1 Valgkomiteens innstilling til styret 2017-2019 ble enstemmig valgt. 

Leder:  Knut Aas, Hønefoss SSK  2017-2018 

Nestleder: Jens Vig, Drammen Strong IL 2017-2018 

Styremedlem: Charlotte Fjeld Andersen, Geilo IL 2016-2018 – ikke på valg 

Styremedlem: Roar Viken, Simostranda IL  2016-2018 – ikke på valg 

Styremedlem: Berit Heitmann, Ål SSL  2017-2019 - ny 

Varamedlem: Ingar Tollum Andersen, Bevern IL 2017-2018 – ny 

 

› Grete Blørstad og Knut Jarle Kleven går ut av styret. 

› Eilev Sørbøen og Knut Aas går ut som vara 

 

Styret utnevner kretsutvikler og jenteansvarlig. 

 

 

9-2 Valgkomiteens innstilling til revisorer 2017 ble enstemmig valgt. 

Eirik Røhmen, Lier IL 2017 – gjenvalg 

Heidi Gunnerud, Bødalen IF 2017 – gjenvalg 

 

 

9-3 Styrets innstilling til valgkomite ble enstemmig valgt. 

Anstein Skinnarland, Bødalen IF 2016 – 2018 – ikke på valg 

Karine Holemark, Hønefoss SSK 2017 – 2019 -  ny 

Eilev Sørbøen, Ål SSL  2017 – 2018 – ny 

 

› Jan Skinnes og Helge Torsgard går ut av valgkomiteen. 
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9-4 Styret i BSSK gis fullmakt til å oppnevne representanter til ting i overordnende 

organisasjonsledd. 

 

 

 
_________________________   _____________________ 

 Sverre Tjøntveit    Anstein Skinnarland   

    

       

 

 

 
 


