Referat fra styremøte nr.1 13. februar 2018 kl 18:00 – 20:00.
Til stede: Knut Aas, Roar Viken, Ingar Tollum Andersen, Charlotte Fjell-Andersen og Berit Heitmann
(referent). Berit og Charlotte var tilstede pr Skype/tlf.
Forfall:
Sak 1: Referat fra forrige møte
• Økonomi – se under
• Nettside og Faceboook oppdateringer
o Utført - Ingar er nå oppe og går på nettsida
Sak 2: Økonomi i kretsen
• Økonomien er god og under kontroll
• Utsending av faktura fra samling i Holmenkollen
o Charlotte har ikke sendt ut faktura fra Holmenkollen
o Charlotta sender oversikt over deltakere, eposter og sum den enkelte skal betale.
Dette sendes forretningsfører for BSSK
• Faktura fra Vik er sendt ut til utøverne. Ikke fått faktura fra Vik, men det er gjort flere
purringer
• Sponsing fra Sparebank1
o Avtale mellom krets og bankene er sendt ut fra Knut
Sak 3: Sparebank1 Cup, listeføre, ledertrøyer, premiering
• Listeføring: Sparebank 1 cup – listeføring gjøres av Lier
• Ledertrøyer: SB1 cup Ål – liste ligger på BSSK hjemmeside. Ledertrøyer skal pakkes etter
denne lista på sprinten
• Premiering:
o Justering fra høst 2018: hvert renn i en sesong har en type premie kniv, skje, gaffel.
De yngste får t-skjeer
o Vedtak om endring i om andel deltakere som premieres i rennene må gjøres på vår
eller høstmøtet 2018
Sak 4: Forberedelser til Kretsting, Årsrapport, regnskap, budsjett, valg
• Dato 21.03. kl 18:30 på Sole hotell
o Lokale bestilt fra kl 17:00
• Berit sender ut innkalling 14.02.2018
• Årsmeldinga
o Regnskapet –
o Teamene – Roar og Ingar
o Årsberetning
• Frist for alle i styret til å legge inn tekst på styrets beretning 1. mars 2018
o Dokumentet ligger under mappe: Kretsting:2018 Kretsting

•

Valg: Alle i styret, foruten Berit er på valg i 2018. Det kommer telefon fra valgstyret om
eventuelt gjennvalg

Sak 5: Forberedelser til Vårmøte, Sportslig plan 2019- 2021
• Sportslig plan
o Går ut i 2018
o En komite på 3 stk må settes for å utarbeide denne
o Må godkjennes på høstmøtet
• Midt i Drammen
• Sparebank1 cup
• Norgescup jr før jul
Sak 6: Midt i Drammen
• Arrangementet er et utspill fra Norges skiskytterforbundet
• Rulleskirenn 8. - 9. juni 2018
• Renn aldersgrupper 15/16 - 21 Forslag til navn; "Jens Vigs minnerenn"
• Eliterenn med tv dekning
• Konnerud – er teknisk arrangør og økonomisk ansvarlig
• Rennleder: Jens ??? fra Simostranda
• Klubbene i Drammen må være med å arrangere
• Arne Madsen - formann i organisasjonskomiteen – blir invitert til vårmøtet for å informere
Sak 7: Nytt fra NSSF, K 18-K19
• Gjennomfører denne sesongen med sammenslåing K18-K19
• Dette blir evaluert etter sesongen
Sak 8: Status TSB
• Skigard vil gjerne videreføre en tre års avtale med teamet, uavhengig om det er et kretslag
eller knytta til klubben Simostranda
Sak 9: Eventuelt
• Kretsstyret gratulerer Simostranda med godt gjennomført Jr NM i 2018
• Jaktstart på Sparebank1 renn? - Tema på høstmøtet
Sak 10: Møteplan
• Neste møte 21.03.2018 kl 17:00 på Sole hotell
13.02.2018
Berit Heitmann
sekretær

