Referat fra styremøte 28. september 2017 kl 18:00 – 20:00. Telefonmøte
Til stede: Knut Aas, Charlotte Fjeld Andersen, og Berit Heitmann (referent).
Kom på til sak 1:
Roar Viken, Ingar Tollum Andersen

Gjennomgang av referat fra forrige møte
Sak 2: Høstmøtet – se senere sak i dag
Sak 3: 20 stk påmeldt til samling i Holmenkollen 20 –22. oktober 2017
Sak 4: Forslag fra arbeidsgruppa jr/sr tilsendt til møtet i dag
Sak 6: Terminliste Sparebank1 cup – noe justeringer – se egen sak i dag
Sak 7: Elin Bergan har sagt ja til å være jentekontakt for nedre Buskerud
Sak 9: Logoendring – Forbundet setter opp standardforslag, da dette gjelder alle kretser
Sak 10: Skiskytterskole – 7 klubber representert. Bra møte med standard for gjennomføring av
skiskytterskole
Sak 1 Økonomi
Styret vedtar at BSSK låner penger til Team skigard slik at de får gjort opp med Arild Heldal.
Sak 2: Teamstøtte
Dagens kriterier gjelder for tildeling i 2017
Evnt endring av kriterier må skje på kretsting våren 2018
Tre søkere: Team skigard, Team Kongsberg og team Geilo
Team Geilo ikke er innenfor kriteriene da de ikke er et åpent team.
Midlene deles på Team Skigard og Team Kongsberg.
Grunnbeløp kr 6000
Løpersats kr 2500
Kontraktsløpere må delta i min 3 Norgesrenn.
2/3 av midlene deles ut i høst.
Sak 3: Terminliste Sparebank 1 cup
Endelig liste
Nr
1
2
3
4
5
6

Dato
Klubb
Forslag til TD
25-26/11 Åpningsrenn Geilo (sammen med NC senior) Ål ssl
16-17/12 Simostranda
Svene
13-14/1
Svene
Simostranda
20-21/1
KM Hønefoss/ Lier
Drammen Strong og Bevern
24-25/2* Bødalen/Drammen strong
Lier
10-11/3
Ål il
Geilo
• * 24 - 25 februar - lavterskel tilbud for de yngste løperne
NB: Klubbene må selv melde inn renna i eqtiming. Ikke alle er meldt inn.
Roar bestiller vester:
- Gul – leder av cuppen
- Rosa – beste skytter
Sak 4. Oppfølging av avtale med Sparebank1
Knut har hatt møte med Ole Gunnar Fidjestøl
Prioritet å reforhandle avtalen med Sparebank1
Lage avtale for 3 nye år

Sak 5: Høstmøtet
11.10.2017 på Lampeland.
Møterom er bestilt.
Innkalling er sendt ut og ligger på hjemmesida. Ligger ikke på Facebook.
Ansvar:
•

•
•

•
•

Arbeidsgruppa legger fram forslaget til jr/sr satsing - Ingar
• Et forslag legges fram: flere team med krav om samarbeid mellom to klubber
• Styret i BSSK tillegges en Aktivitetskoordinerende rolle
Terminliste og tilbud til 12 år og yngre - Charlotte
I tillegg: Fellesarrangement for de yngre? - En oppe i Buskerud og en i nedre del av Buskerud
Fordeling av team midler - Knut informerer
Team skigard - status - Roar informerer
Lagledere til Norges cuppen og NM- Charlotte setter opp forslag

Sak 6. Kretssamlinger
Sigrid Groven har tatt initiativ til Jentesamling 13-16, første helg i desember.
Styret ønsker samme tilbud for gutter 13-16. Sende ut epost forespørsel om noen vil arrangere.
Styret dekker økte utgifter til ekstra samlinger – i hovedsak trenerkostnader
Neste møte:
11.10.2017 kl 17:30 på Svene
• Alle sender sin presentasjoner til Knut før møtet
29.09.2017
Berit Heitmann
sekretær

