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REFERAT MØTE I KRETSSTYRE 25.10.2018 

 
Til stede: 
 

Erik Trømborg, Ingar Tollum Andersen, Bjørn Winsvold, Torgeir Gjellerud, Per Olaf 
Stampe (delvis), (alle på skype);  

Forfall: Berit Heitmann, Charlotte Fjell Andersen, Per Olaf Stampe (delvis) 
Møteleder: Erik Trømborg 
Referent: Erik Trømborg 

Møte nr 6/18 

Sak 6-1/2018 Orienteringssaker Det er gjennomført en vellykket jr/sr samling på Hafjell. 
Kommende helge er det er kretssamling for 13-14 år på Simostranda og 15-16 år på Hønefoss. 
Utviklingsavtalen med forbundet er under behandling og blir klar i løpet av uka. Det er søkt 
forbundet om penger til jentesatsing i 2018/2019 sesongen. 

Sak 6-2/2018 Revidert regnskap for Team Skiguard Buskerud 
På årsmøtet i kretsen 21.03.2018 ble det stilt spørsmål om regnskapet til Team Skiguard Buskerud 
(TSB) fordi det inneholdt fordringer det kunne være usikkerhet om. Årsmøtet vedtok derfor i sak 
5/18 å ikke godkjenne regnskapet. Fordringene er nå gått gjennom og bare fordringer som er 
innbetalt i 2018 er inkludert i 2017-regnskapet. I regnskapet for 2017 reduseres dermed konto 
1500 Kundefordringer fra opprinnelig kr 145 450 til kr 96 100. Driftsinntektene på konto 3210 
Teamavgift reduseres tilsvarende fra kr 197 600 til kr 148 250. Det negative resultatet før skatt 
økes fra - kr 104 164 til – kr 153 514. Kretsen har hatt separate regnskap for TSB og kretsens øvrige 
virksomhet. Endringene for TSB får ikke konsekvenser for kretsens øvrige regnskap for 2017. 
Regnskapet for 2017 skal godkjennes av ekstraordinært kretsting 24.10 

Sak 6-3/2018 Forberedelser til høstmøtet 
Program i henhold til innkalling og innhold på høstmøtet i ble gjennomgått. 

 
Sak 6-4/2018 Sportsplan  
Det har ikke kommet få innspill til sportsplanen fra klubbene. Styrets forslag til sportsplan legges 
frem på høstmøtet for diskusjon og vedtak  
 
Sak 6-5/2018  Ekstraordinært forbundsting på Sjusjøen 24.11. 
Charlotte Fjeld Andersen representerer BSSK på det ekstraordinære forbundstinget på Sjusjøen 
24.11 hvor det skal velges ny president. 
 
Sak 6-6/2018  Eventuelt 
Neste styremøte blir21. november kl 20. 
 


