Referat fra møte i styremøte 4. mai 2017 kl 18 på Simostranda.
Til stede: Knut Aas, Charlotte Fjeld Andersen, Roar Viken, Ingar Tollum Andersen og Jens Vig
(referent).
Forfall:
Berit Heitmann

Sak 1 Oppgavefordeling
 Referent
 Økonomi/regnskap
nettbanken
 IT/Informasjon
 Sparebank1 cup
 Kontaktperson teamene
 Åpne jr-/sr samlinger
 Norgescup
 Kontakt 13-16
 Rekruttering
 Anleggskontakt
 Jenteansvarlig



Kretsutvikler
Representasjon

Berit. Jens referer fra møtet 4. mai.
Jens holder kontakt med regnskapsfører, Knut godkjenner i
Ingar (må ta kontakt med Knut Jarle for å få opplæring snarest)
utsettes
Jens (inntil videre)
Jens for samlingen i Vik i juli, Charlotte tar samlingen i Kollen
utsttes
Knut
Berit
Knut
Knut tar kontakt med Ål for å finne en i Hallingdal
Alle prøver å finne en i nedre del av fylket
Hele styret
Knut, som delegerer ved behov

Sak 2 Møteplan
Da Ikke alle var med på møtet ble det ikke laget en møteplan for resten året. Det ble fastslått at vi
minst må ha styremøte før høstmøtet, og før ting/vårmøte, samt et møte i november (før
sesongstart). Til møtene bør det foreligge en oversikt over økonomien, eventuelt et kvartal/tertialregnskap.
Neste møte ble fastsatt til 21. juni kl 18:30 på Flå. Berit må sjekke møterom.
Sak 3 Årshjulet
Jens lager en versjon til neste styremøte.
Sak 4 Terminliste for kretsen
Pga nasjonale og andre store arrangementer er det svært vanskelig å få til fem rennhelger i
Sparebank1-cupen sesongen 2017/18. Foreløpig plan (gitt at man skal unngå NC jr-helger):
Helgen 25-26/11
Åpningsrenn på Geilo (sammen med NC senior)
Helgen 9-10/12 (eventuelt 16-17)
Simostranda, alternativt Svene
Helgen 20-21/1 (eventuelt 13-14/1) Svene (hvis mulig i forhold til byggeprosjekt), alternativt
Hønefoss eller Simostranda
Etter dette er det store arrangementer og/eller NC-jr hver eneste helg:
26-28/1 Kvalfoss, 1-4/2 NM jr Simostranda, 10-11/2 Bjerke, 17-18/2 ØM, 23-25/2 NCjr Molde, 1-4/3
HL, 8-11/3 NC jr Voss, 17-18/3 Young Star/WC i Kollen, 25/3 palmesøndag.
Knut og Jens skal ha møte med Sparebak 1 v/Fidjestøl og vil da spørre om vi eventuelt kan la f.eks
Bjerke erstatte en av helgene i Sparebank 1 –cupen.
Sak 5 Økonomi, momsrefusjon
Jens har søkt om momsrefusjon.

Sak 6 Utlysning av midler Team
Det var enighet om at vi skal spørre teamene om hvilken søknadsfrist de synes er praktisk. I all
hovedsak skal kriteriene videreføres, men det er mulig at de må presiseres. Jens ser på dette til neste
styremøte.
Sak 7 Team rapporter
Teamene har levert regnsakp (som er revidert av kretsens revisor) og rapporter.
Sak 8 EQ-timing, tilbakemeldinger fra klubbene
Roar lager en oversikt over de tilbakemeldingene han har fått og sender den til Knut og Jens før
forbundets vårmøte.
Sak 9 13-16 samlingene
Går som planlagt. Den første er gjennomført.
Sak 10 Åpen jr-sr-samling
Jens koordinerer samlingen i Vik 3-7 juli. Eivin, Hans Anton og Christian blir med som trenere.
Sak 11 Eventuelt
Kretsen må rapportere på utviklingsavtalen for 2016/17-sesongen så snart som mulig. Ansvar Jens.
Vi må sende inn utviklingsavtale for 2017/18 så snart som mulig. Frist før neste styremøte. Ansvar
for å lage utkast: Jens

