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Protokoll fra Kretstinget 2016 — Buskerud
skiskytterkrets
Dato: 11.05.2016
Sted: Sole hotell, Noresund
Kl.: 18.00—21.30

Sak 1/16: Godkjenne de fremmotte representantene.
Følgende representanter hadde taletid: Runar Opsahi.

Enstemmig vedtak:
25 frammøtte, godkjent med stemmerett. Fullmakt fra Geilo godkjent, slik at det totalt var 26
stemmer på kretstinget. Følgende klubber var representert: Bødalen IF, Geilo IL, Eiker Kvikk,
Hønefoss SSK, IL Bevern, IL Drammen Strong, Lier IL, Simostranda IL, Svene IL og Ål
SSL.

Sak 2/16: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Enstemmig vedtak:
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent.

Sak 3/16: Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive
protokollen.
Enstemmig vedtak:
Valg av dirigent: Anstein Skimiarland.
Valg av referent: Grete Blørstad.
Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen: Kristian Fjeilhaug, Bødalen og Sverre
Tjøntveit, Svene.

Sak 4/16: Behandle årsmeldingen og stemme over denne.
Årsmeldingen for 2015 ble gjennomgått av Vivi Engebretsen.
Følgende representanter hadde taletid: Lier, Runar Opsahi, Erik Trømborg, Hans Anton
Bjømdalen, Jens Vig, Anton Bueiet, Vivi Engebretsen, Charlotte Fjeld Andersen og Sigrid
Groven.

Enstemmig vedtak:
Årsmelding 2015 godkjent med noen justeringer.



Sak 5/16: Behandle regnskap for BSSK i revidert stand.
Behandling i møte 11.05.2016:
Regnskap for 2015 og revisors uttalelse og merknader til regnskapet ble gjennomgått av Vivi
Engebretsen. Revisors uttalelse til regnskapet ble gjennomgått og tatt til orientering.
Følgende representanter hadde taletid: Per Skøien, Arild Heldal, Vivi Engebretsen, Charlotte
Fjeld Andersen, Jens Vig, Sigrid Groven og Torgeir Skrede

Enstemmig vedtak:
Regnskap for 2015 godkjennes. Revisors uttalelse tas tatt til orientering.

Sak 6/16: Fastsette kontingent for lagene.
Enstemmig vedtak:
Klubbenes kontingent på kr. 0 pr. år opprettholdes.

Sak 7/16: Behandle forslag og saker, og stemme over disse.

Sak 7-1/16: Ny junior- og seniorsatsing i BSSK
Innledning ved Charlotte Fjeld Andersen. Styrets forslag til vedtak:

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

1. junior- og/eller seniorteam som samarbeider med BSSK kan søke støtte fra
kretsen, men må oppfylle visse krav for å f støtte

2. 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 andre tiltak som kan heve trenerkompetansen i fylket.

Følgende representanter hadde taletid:
Arild Heldal, Charlotte Fjeld Andersen, Knut Jarle Kleven, Anton Bueiet, Hans Anton
Bjørndalen, Erik Trømborg, Jens Vig, Per Skøien, Runar Opsahl, Vivi Engebretsen, Kristian
Fjellhaug, Sigrid Groven, Roar Viken, Torgeir Skrede, Vivi Engebretsen, Sverre Tjøntveit,
Anstein Skinnarland og Christian Bache.

Behandling i møte

Forslag fra Arild Heldal, Bødalen:
Saken utsettes til høstmøte og kommer opp på ekstraordinært ting og er gjeldende fra
01.01.2017.

Forslag fra Per Skøien, Simostranda:
Skiskytterstyret i Simostranda IL støtter ikke kretsens forslag til ny modell for satsing på
juniorer i Buskerud slik det nå foreligger med å fjerne Team Skiguard Buskerud som kretslag.
SIL mener ordningen rundt TSB bør fortsette som tidligere gjennom sesongen 20 16/2017



Begrunnelsen er forutsigbarheten i økonomien som ble lagt på vårmøte/ tinget i 2016, hensyn
til inngåtte og gjeldende sponsorkontrakter, hensynet til Rosthaug vgs og det viktigste
hensynet handler om løpemes forventninger til fortsatt drift som også er kommunisert på
kretsens nettside.
SIL mener at kretsstyrets fremsatte forslag må drøftes med alle de impliserte parter, og
konkluderes i løpet av 2016. Ny ordning kan tidligst iverksettes for sesongen 2017/2018.

Endret forslag fra styret i BSSK:
1. BSSK har ikke ett kretslag.
2. BSSK støtter junior- og seniorløpere på følgende måte:

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

2. 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 andre tiltak som kan heve trenerkompetansen i f’lket.

4. Forslaget gjøres gjeldende fra sesongen 2017/2018.

Forslag fra Bødalen trekkes og går inn i forslag fra Simostranda.
Det ble stemt over endret forslag fra styret i BSSK mot forslaget til Simostranda.

Vedtak, med 19 mot 7 stemmer:
Endret forslag fra styret i BSSK vedtatt med 19 mot 7 stemmer.

Sak 8/16: Behandle budsjett for BSSK.
Utkast til budsjett for 2016-2017 ble gjennomgått av Vivi Engebretsen.

Følgende representanter hadde taletid:
Arild Heldal, Sigrid Groven, Erik Trømborg, Mette Robsahm Røhmen, Sigrid Groven,
Kristian Fjeilhaug og Anstein Skinnarland.

Behandling i møte

Forslag fra Erik Trømborg. Bevern
IL Bevern foreslår å øke støtten til junior/ senior satsingen med 75.000 kr slik at den blir på
200.000 kr.
Underskudd økes til 115.000 kr.
Gjelder for 2016.
Stemmer: Enstemmig vedtatt

Forslag fra Sigrid Groven, IL Drammen Strong:
Budsjett 2016: Som forslag fra Bevem
Hele budsjett 2017 strykes
Stemmer: 1 stemme mot forslaget. Vedtatt med 25 stemmer

Forslag fra Bevem ble enstemmig vedtatt.
Forslag fra IL Drammen Strong ble enstemmig vedtatt



Enstemmig vedtak:
Budsjett for 2016 godkjent med følgende endringer:

• Støtten til junior! senior satsingen økes med 75.000 kr slik at den blir på 200.000 kr.
• Underskuddet økes til 115.000 kr.
• Budsjett for 2017 strykes.

Sak 9/16: Valg (styret i BSSK, revisorer, valgkomite/kontrollkomite)
Valgkomiteens forslag ble lagt av Helge Torsgard.

Leder:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Medlem:
Vara:
Vara:

Jens Vig, Drammen Strong IL,
Roar Viken, Simostranda IL,
Charlotte Fjeld Andersen, Geilo IL,
Grete Blørstad, Svene IL,
Knut Jarle Kleven, Lier IL,
Eilev Sørbøen, Ål SSL,
Knut Aas, Hønefoss SSK,

2016-2018
2016-2018
2016-2018 - gjenvalg
2015-2017 - ikke på valg
2015-2017 - iklce på valg
2016 - ny
2016 - gjenvalg

> Vivi Engebretsen og Anstein Skinnarland går ut av styret.
> Roger Moe går av som vara

Revisor 2016:
Eirik Røhmen, Lier IL 2016 - gjenvalg
Heidi Gunnerud, Bødalen IF 2016 - gjenvalg

Styrets innstilling til valgkomite ble enstemmig valgt:
Jan Skinnes, Simostranda IL, 2015-2017 - ikke på valg
Helge Torsgard, Ål SSL, 2015-2017 - ikke på valg
Anstein Skinnarland, Bødalen IF, 2016-2018 - ny

> Odd Erik Berg går ut av valgkomiteen.

Styret konstituerer seg selv.
Styret utnevner kretsutvikler og j enteansvarlig.
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Enstemmig vedtak:
Valgkomiteens innstilling til styret ble enstemmig valgt.
Styret for BSSK 2016-2018 består av:


