
Referat fra styremøte 01. november 2017 kl 19:00 – 20:30.  
Til stede: Knut Aas, Roar Viken, Ingar Tollum Andersen og Berit Heitmann (referent). Berit var tilstede 

pr Skype 
Forfall:  Charlotte Fjell-Andersen  

 

 
 
Sak 1: Økonomi 

 Økonomien er god og under kontroll 

 Ikke kommet faktura fra samlinga som var i Vik i juni. Roar purrer opp Vik 

 Sponsing fra Sparebank1  

o Avtale med SB1 Hallingdal og Valdres, SB1 Ringerike og Hadeland og SB1 Modum  

o Alle sponser med kr 25.000 i dag 

o Avslag fra SB1 Kongsberg 

Sak 2: Oppfølging fra Høstmøtet 

 Sparebank 1 cup – liste over dato og arrangør inkl TD legges ut på hjemmeside  

 Løperforum – Ingar lager et forslag til opplegg som kan legges ut på faceboksida 

 

Sak 3: Nettside og Facebook oppdateringer 

 Hjemmesiden 

o Knut Jarle må og Ingar må ha møte for at Ingar skal kunne endre ting på hjemmesida 

o Hjemmesiden må være oppdatert og inneholde nødvendige opplysninger 

 Linke til hjemmesida i innlegg fra Facebook  
 

Sak 4: Fluorbruk i glider 

 BSSK oppfordrer til å ikke bruke fluor i barneklasser inntil 16 år.  

 Ingar forfatter noe på hjemmesida – informere om artikkelen fra Facebooksida 

 

Sak 5: Team skigard 

 Godkjent som team fra forbundet 

Sak 6: Nytt fra NSSG, arrangørkonferansen 

 Rennet på Geilo blir en prøve i forhold til eq-timing 

 Ved bruk av eq timing på NC renn er det egen brikke i tillegg at eq timing sin brikke 

 Hvordan gjøre skiskyting rimeligere 

 50 m skilt før standplass istedenfor 100 m 

 

Sak 7: Eventuelt 

 BSSK har fått henvendelse fra Briko maplus på smurning på renn ol. BSSK sender alle slike 

henvendelser videre til klubbene.  

 

Sak 8: Møteplan 

 Neste møte under rennet på Geilo siste helg i november 

 Åpningsrenn 17-19.11.2017. BSSK er satt opp som lagleder. Kan Charlotte ta denne? 

 

 

01.11.2017 

Berit Heitmann 

sekretær 


