SAKSLISTE FOR MØTE I KRETSSTYRE 22.08.2018
Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

Erik Trømborg, Charlotte Fjell Andersen, Ingar Tollum Andersen, Bjørn Winsvold, Per Olaf
Stampe, Torgeir Gjellerud, Berit Heitmann (alle på skype);
Erik Trømborg
Berit Heitmann

Møte nr 4/18
Sak 4-1/2018 Referat fra forrige styremøte og orientering om saker siden forrige styremøte
Det er gjennomført vellykkede kretssamlinger på Svene, Vik og Geilo i juni og august. Styret takker
alle som bidrar til dette viktige arbeidet i kretsen!
Det er mye etterarbeid med å kreve inn penger etter samlingene. Det legges nå opp til at
påmelding og betaling må være gjort på forhånd i min-idrett.
Sak 4-2/2018 Terminliste Sparebank1 cup sesongen 2018/2019
Frist for innspill fra klubbene: 15.september 2018
Forslaget til terminliste sendes ut sammen med referatet fra styremøtet, se eget vedlegg.
Terminliste vedtas i neste styremøte den 25. september.
Sak 4-3/2018 Utviklingskontakt med NSSF inkludert kompetansetiltak
Utdanningsansvarlig i kretsen: Vi er i prosess med å finne aktuell person som inngår
ansettelsesavtale med forbundet innenfor kretsens budsjett.
Erik hører med Mariann Lyngseide om hva som er ment med denne rollen, lønn osv.
Erik lager et spørreskjema til klubbene om kompetanserelaterte tiltak og behov. Klubbene sender
dette inn til kretsen senest 10. september.
Sak 4-4/2018 Sportsplan
Det har ikke kommet innspill fra klubbene innen fristen som var den 20.08.2018
Torgeir informerte foreldrene om sportsplanen på samlingen i Svene i juni.
Berit purrer opp klubbene som får ny frist for tilbakemelding frist 10. september 2018.
Sak 4-5/2018 Status Team Skiguard
Kretsen kontakter Simostranda om utestående fordringer med mål om å avslutte regnskap innen
1. oktober 2018.
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Regnskapet for 2017/2018 skal godkjennes i ekstraordinært årsmøte på høstmøtet.
Sak 4-6/2018 Tidspunkt og innhold høstmøtet
Lampeland Hotell, onsdag 24. oktober 2018, kl 19:00
Ekstraordinært årsmøte som skal godkjenne regnskap for Team Skiguard 2017 og 2018 inngår
som en del av dette. Det sendes ut egen innkalling til høstmøtet i september
Sak 4-7/2018 Tidspunkt styremøter sept, okt og nov
Møter høst 2018:
25. september 2018 kl 20:00
16. oktober 2018 kl 20:00
Sak 4-8/2018 Eventuelt
Eksterne/innleide trenere får dekt kjøring i forbindelse med kretsens samlinger.
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