
Klubbene i BSSK Drammen, 12. januar 2017

Innkalling til ekstraordinært kretsting 31.januar.2017 –
Lampeland hotell kl. 18.00
Et flertall i styret i BSSK har vedtatt å kalle inn til ekstraordinært kretsting på Lampeland hotell tirsdag 31. januar
2017 kl 18:00. Enkel bevertning.

Sakslisten er gjengitt nedenfor. Sakspapirene er vedlagt innkallingen. Innkalling med saksliste og sakspapirer
legges også ut på kretsens hjemmeside.

Kretstingsaker

1. Godkjenne de fremmøtte representantene.
2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen.
4. Organisering av junior-seniorteam i BSSK.

På kretstinget møter med stemmerett:
a) BSSK sitt styre.
b) Representanter fra idrettslagene etter følgende skala:

 0-10 registrerte lisensutøvere 1 representant
 11-30 registrerte lisensutøvere 2 representanter
 31 eller flere lisensutøvere 3 representanter

Representanter skal utnevnes av hvert enkelt lag.

Ekstraordinært kretsting skal bare behandle de saker som er angitt i vedtaket eller i kravet om innkalling av
tinget. Saksliste og nødvendige saksdokumenter skal følge innkallingen.

Påmelding til kretsting sendes jens.vig@online.no innen 28. januar.

Vennlig hilsen

Jens Vig
Buskerud skiskytterkrets

Tlf.: 915 21 534
E-post: jens.vig@online.no



Ekstraordinært kretsting Buskerud Skiskytterkrets 31. januar 2017
Sak 4  Organisering av junior- seniorteam i BSSK

Bakgrunn
Det ordinære kretstinget 5. mai 2016 fattet følgende vedtak:

1. BSSK har ikke ett kretslag
2. BSSK støtter junior- og seniorløpere på følgende måte:

a. Junior og/eller seniorteam som samarbeider med BSSK kan søke støtte fra kretsen, men må
oppfylle visse krav for å få støtte

b. To samlinger som er åpne for alle junior- og seniorløpere i Buskerud
3. Kretstinget gir styret fullmakt til å bevilge støtte til team som tilfredsstiller de krav som ble lagt frem på

tinget og etter de retningslinjer som ble fremlagt på tinget. Inntil halvparten av det budsjetterte beløp
kan brukes på team, den andre halvparten kan brukes på åpne samlinger. Styret kan også bruke penger
av denne budsjettposten til å arrangere trenerseminar eller ander tiltak som kan heve
trenerkompetansen i fylket.

4. Forslaget gjøres gjeldende fra sesongen 2017/18.

Forslaget ble vedtatt med 19 mot 7 stemmer.

Det ble vedtatt endringer i budsjettet slik at beløpet som i 2016 var tilgjengelig for team var 150.000. Av dette er
93.500 tildelt Team Skiguard Buskerud og 56.500 er tildelt Team Kongsberg. Krets-styret arrangerte en åpen
juniorsamling i Holmenkollen oktober 2016.

Krets-styret ønsker å understreke at vi føler ansvar for alle team i kretsen. Så langt vi har kapasitet vil styret bistå
alle team på de måter vi har mulighet til og som teamet har behov for. Det kan f.eks være i dialog med mulige
sponsorer, offentliggjøring/markedsføring av invitasjoner etc. På samme måte som vi også vil bistå klubbene.

Situasjonen etter tingvedtaket
Begge team har i all hovedsak fulgt sineplaner i inneværende sesong. Team Skiguard Buskerud har i sesongen
2016/17 25 løpere, mens Team Kongsberg har 13 løpere. Det betyr altså at i inneværende sesong har kretsens
midler kommet 38 løpere til gode. I sesongen 2015/16 hadde Team Skiguard 17 løpere. Det er styrets oppfatning
at punkt 2 og 3 i vedtaket fra tinget 2016 ikke er kontroversielle.

Tingvedtaket forutsetter at team som skal få støtte har et avtaleverk i tråd med forbundets standardmodell for
team, dvs en teamavtale som er undertegnet av klubbene som har løpere på teamet. Videre skal det være avtale
med hver enkelt løper og med hver enkelt trener. Klubbene eller utøverne skal bære det økonomiske ansvaret
for teamet, dvs at klubbene/utøverne må dekke et eventuelt underskudd.

Punkt 1 i vedtaket er imidlertid kontroversielt.Pga av dette har det vært mye uro. Dette kan ikke vedvare.

Ved årsskiftet 2016/17 er det fortsatt uklart hvordan Team Skiguard Buskerud skal drives videre. Av hensyn til
løperne på teamet må det skje en avklaring snarest mulig slik at de får bekreftet at teamet videreføres. Dette er
ikke minst viktig i forhold til søknadsfrist for videregående skoler.

Kretsstyret har gjentatt ganger understreket at det er av stor betydning at Team Skiguard Buskerud videreføres
som det breddetilbud det er. Det har aldri vært noe ønske om at Team Skiguard Buskerud skal avvikles. Det er
styrets oppfatning at dette har bred støtte i kretsen.

Det er videre styrets oppfatning at tingvedtaket våren 2016 ikke er til hinder for at Team Skiguard Buskerud kan
bruke kretsens organisasjonsnummer. I teamavtalens språk vil dette si at kretsens kan være vertsklubb.

Alle formelle regler i tilknytning til tingvedtaket våren 2016 ble fulgt. Imidlertid må man i ettertid kunne
konstatere at vedtaket på bakgrunn av den uroen det har skapt, kunne vært bedre forberedt og forankret.

Det har vært fremholdt at avtalene mellom sponsorene og Team Skiguard Buskerud forutsetter at Team Skiguard
Buskerud er kretslag. Det har vært fremholdt at forholdet til Rosthaug ikke var belyst før tingvedtaket ble fattet.



Det har videre vært fremholdt at det var en avtale mellom styret og Team Skiguard Buskerud som løper ut
2017/18 sesongen.

Forslag til vedtak
På denne bakgrunn, og først og fremst for å sikre at utøverne på Team Skiguard Buskerud skal være sikre på at
teamet består, samt for å skape ro, fremmer et flertall i styret følgende forslag:

1. Det nedsettes et utvalg med fem medlemmer som skal utrede alternative modeller for å organisere
junior-/seniorteam i kretsen. Komiteen skal ha bred sammensetning fra forskjellige klubber. Styret
fremmer forslag om utvalgets sammensetning på det ordinære tinget/vårmøtet våren 2017. Utvalget
skal avlegge sin rapport på høstmøtet 2017.

2. Team Skiguard Buskerud fortsetter som kretslag ut sesongen 2017-18. Hva som skjer deretter avhenger
av de beslutninger som fattes på basis av punkt 1 over.

3. De prinsipper for fordeling av støtte til junior-/seniorteam som ble vedtatt på det ordinære tinget 2016,
videreføres.


