SAKSLISTE FOR MØTE I PÅTROPPENDE KRETSSTYRE 19.04.2018
Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

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

Møte nr 2/18
Oppstart – kort presentasjon av/fra hver enkelt
Sak 2-1/2018 Orientering om pågående saker
Erik og Charlotte orienterer om status for pågående saker i overgangen til nytt
styre: Oppfølging av årsmøte/vårmøtet, budsjett, sponsorer, TeamSkiguard, saker
fra forbundet mv
 Årsmelding er justert og er ferdig
 Jobber med samlinger for kommende sesong
 Viktig å følge opp team Skiguard og avslutning før de går ut av kretsen. Erik
følger opp dette.
Sak 2-2/2018 Ansvar og roller i nytt styre:
Erik: Kretsleder (økonomi, informasjon, oppfølging mot forbund og klubber,
sponsorer, kretsting, sportslig plan).
Charlotte: Nestleder/jr-sr ansvarlig (samlinger, teamkoordinering og NC/NM
opplegg).
Berit: Sekretær (styrereferater, årsmeldinger)
Per Olof: 13-16 ansvarlig (kontakt mot 13-16 gruppa, samlinger, jenter, trenerkurs,
HL).
Torgeir: Anlegg- og TD ansvarlig (anlegg, TD kurs og TD arrangement, Sparbank1cup)
Bjørn og Ingar. Vararepresentanter. (Ingar følger opp web og FB sammen med Erik,
ellers prosjektbaserte oppgaver etter hvert).

Sak 2-3/2018 Jr/sr opplegg
Charlotte orienterte om planer og budsjett for åpen jr/sr samling sommeren 2018,
 2 – 3 samlinger som er for alle i kretsen
 Trenere fra Teamene som er i kretsen
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 Charlotte sender ut invitasjon til Vik-samlingen og avklarer trenerkabal,
budsjett mv.
NM/NC opplegg for kommende sesong. Charlotte har bedt om innspill på FB,
foreløpig ingen tilbakemeldinger og hovedinntrykket er at folk er godt fornøyd med
opplegget slik det organiseres når.
Er der mulig å søke på jentemidler fra forbundet? – Erik sjekker opp til neste
styremøte.

Sak 2-4/2018 13-16
Planer og budsjett for samlinger kommende sesong. Per Olaf orienterte om status.
 Fellesmøte for klubber under Liatoppsprinten i april 2018
 Snøsamling siste helg i november, siste helg før renn på Geilo.
 Forbundet ønsker å komme ut og delta på samlingene i kretsen, Dette da
Youngstar er lagt ned. Forbundet bør da bidra med trenerressurser.
 Sigrid Groven har siste år med utøver på 13-16. Må finne arvtaker fra neste
år som ansvarlig for gruppa.
Sak 2-5/2018 Forbundsting 3. juni
Charlotte møter for leder på ting og kretsledermøte. Vi bør stille med en kandidat
til. Hvem har anledning? Stiller noen fra BSSK på valg som vi bør følge opp?
 Erik jobber med styret slik at to kan reise.

Sak 2-6/2018 Kommunikasjon
Ingar gir en orientering om kretsens FB sider og web. Vi avklarer videre oppfølging.
 Ingar har vært ansvarlig i det sittende styret
 FB sider for BSSK:
o BSSK hovedside
o NC side
o Jenteprosjektet i BSSK
o Erik og Ingar jobber ut et opplegg/kjøreregler for hva som skal
profileres på de ulike sidene frem til neste styremøte.
o Ingar rydder i hvem som er administrator for de ulike sidene og tar
en oppdatering av websidene innen 5. mai med samlingsplaner, nytt
styre, stryrereferater mv.
 Dropbox
o Charlotte inviterer inn nye styremedlem og sletter de som ikke skal
ha tilgang lenger
Sak 2-7/2018 Sportslig plan
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Rullering av sportslig plan for BSSK
(http://www.skiskyting.no/no/kretser/region_ost/buskerud_ssk/om_kretsen/styre
nde_dokumenter/)
Arbeidsgruppe: Erik, Charlotte, Per Olav
o Evaluering av planen
o Hvordan engasjere klubbene i arbeidet?
o Rekruttering
o Handlingsplan
 Arbeidsgruppa legger frem et forslag til prosess for
sportsplanen på neste styremøte
Sak 2-8/2018 Eventuelt
 Ren utøver
o Oppfordring om at klubbene skal være rene idrettslag.
 Politiattester for trenere
o Ved samlinger er det ok om klubben bekrefter at trener har attest
Neste møte: 22.05.2018 kl 20:00 – Skype møte
Møte i juni: 12.06.2018 kl 20:00 – Skype møte (nytt forslag i etterkant av møtet)
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