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REFERAT FRA STYREMØTET 22.05.2018 

 
Til stede: 
 

Erik Trømborg, Charlotte Fjell Andersen, Torgeir Gjellerud, Per Olaf Stampe, Ingar Tollum 
Andersen, Bjørn Winsvold 

Forfall: Berit Heitmann 
Referent: Erik Trømborg 

Sak 2-9/2018 Referat fra forrige styremøte og orientering om saker siden forrige styremøte 

Erik og Knut Aas har hatt telefonsamtale med Marian Lyngsaunet i NSSF om 
utviklingsavtale med kretsen mv. Ny utviklingsavtale blir klar etter forbundstinget. 
Det forventes mer fokus på kompetanseutvikling. 
 

Sak 2-10/2018  Status for økonomi for TeamSkiguard 
Det er lite realistisk å få inn alle fordringer knyttet til teamet. Styret behandler 
saken i august og foreslår overfor høstmøtet hvordan tapet skal dekkes inn 
(høstmøtet skal godkjenne regnskapet for 2017, jfr vedtak på vårmøtet). 
 

Sak 2-11/2018  Plan for bruk av web og FB 
Websidene er oppdatert og ajourført. Retningslinjer for barn og bilder i idrettslig 
sammenheng 
https://www.idrettsforbundet.no/globalassets/idrett/idrettsforbundet/retningslinj
er/samtykkeerklaring-publisering-bilde-og-film-av-barn.pdf innebærer at foreldre til 
barn under 15 år bør informeres om adgangen til at bilder av barn ikke publiseres. 
Det lages en kort nyhetsoppdatering om bruken av kretsens facebook sider. 
  

Sak 2-12/2018  Sportslig plan 
Plan for arbeidet med sportslig plan for kretsen 2019-2021 ble vedtatt som følger: 

Aktivitet Frist Ansvarlig 
1. Fastlegge prosess for sportsplan  22. mai Styret 
2. Evaluere måloppnåelsen i gjeldende plan, lage notat til 

klubbene 
1. juni Arbeidsgruppa-

styret 
3. Informere klubbene om prosessen  15. juni Erik 
4. Drøfte utfordringer og tiltak på kretssamlingene i juni  1. juli Torgeir G og 

Charlotte 
5. Lage 1. utkast til sportsplan og presentere for styret 15. august Arbeidsgruppa 
6. Sende ut utkast til sportsplan til klubbene og 

«høringsrunde i kretsen (legge ut på FB, innspill på epost?) 
25. august Arbeidsgruppa 

7. Ferdigstille og vedta styrets forslag til sportsplan 1. oktober Styret 
8. Sende ut endelig forslag til klubbene 10. oktober Arbeidsgruppa 
9. Presentere og vedta sportsplanen 31. Oktober Høstmøtet 

 
Det sendes ut informasjon til klubbene innen 15. juni om videre arbeid. 
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Sak 2-13/2018  Forbundsting 2-3. juni. 

Charlotte representerer kretsen på tinget og målbærer følgende fra BSSK: 
20+ satsingen fra forbundet: BSSK ber om at følgende spørsmål klargjøres bedre:  

1. Hva er tilbudet for løpere fra andre kretser (behov for bedre informasjon til våre 
løpere, kriterier for opptak i støttede team mv),  
2. Hvilke muligheter ligger det på sikt for team og steder i andre kretser? 

Young star samlinger: BSSK foreslår en sentral samling f. eks i tilknytning til Blink 
eller Midt i Drammen + to åpne samlinger (fom 2019). 
K17-18: BSSK støter forslaget om å dele opp K17-18 igjen. 

 
Sak 2-14/2018 Skisse til terminliste for Sparebank1 cup 

Skisse til terminliste ble gjennomgått. Denne sendes ut som et forslag til klubbene  
innen 15. juni og klubbene gis frist til 1. september til å komme med innspill til 
forslaget og bekrefte egne arrangement. 

 
Sak 2-15/2018  Eventuelt 
  Neste styremøte blir i august.  
 


