
Protokoll fra ekstraordinært kretsting 2017
Dato: 31.01.2017
Sted: Lampeland hotell
Kl.: 18.00—20.30

Sak 1/17: Godkjenne de fremmotte representantene.
Norges skiskytterforbund, NSSF var representert ved Rakel Rauntun og Marian Lyngsaunet.
I tillegg var representanter fra Team Kongsberg tilstede.

Enstemmig vedtak:
23 frammøtte representanter, godkjent med stemmerett. Følgende klubber var representert:
Bødalen IF, Eiker Kvikk, Geilo IL, Hønefoss SSK, IL Bevern, IL Drammen Strong, Lier IL,
Simostranda IL, Svene IL, Ål SSL.

Sak 2/17: Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden.
Sak 3/17 ble behandlet før sak 2/17.

Enstemmig vedtak:
Innkalling, saksliste og forretningsorden godkjent.

Sak 3/17: Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive
protokollen.
Enstemmig vedtak:
Valg av dirigent: Roar Bogerud og Marit Skretteberg, begge Buskerud idrettskrets.
Valg av referent: Grete Blørstad.
Valg av 2 representanter til å skrive under protokollen: Pål Kristian Holemark, Hønefoss SSK
og Sverre Tjøntveit, Svene IL.

Sak 4/16: Organsisering av junior- og seniorteam i BSSK.

Innledning ved Jens Vig. Styrets forslag til vedtak:

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 forsalg om utvalgets sammensetning på det
ordinære tinget/vårmøtet våren 2017. Utvalget skal avlegge sin rapport på høstmøtet
2017.
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2. Team Skiguard Buskerud fortsetter som kretsiag ut sesongen 2017-18. Hva som skjer
deretter avhenger av de beslutninger som fattes på basis av punkt i over.

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

Følgende representanter hadde taletid:
Erik Trømborg, Jens Vig, Per øverby, Runar Opsahl, Charlotte Fjeld Andersen, Per Skøien,
Anstein Skinnarland, Jeanette Berga, Ingar T. Andersen, Sverre Tjøntveit, Roar Viken, Sigrid
Groven, Eilev Sørbøen, Pål Kristian Holemark, Kristen Wingestad,

I tillegg hadde Roger Rustand, leder av Team Kongsberg og Rakel Rauntun, generalsekretær i
NSSF taletid.

Behandling i møte 31.01.2017:

Innholdet i diskusjonen gjengis ikke i protokollen, men følgende punkt ble fremmet som
ønske om at ble protokollført:

• Ordningen med Team Skiguard Buskerud forblir som i dag i forhold til økonomi.
• Klubbene kontaktes av utvalget i det videre arbeidet.

Endring av styrets forslag:
Følgende endring under punkt i i styrets forslag ble godkjent av kretstinget:

a) «.. utvalg medfem medlemmer ..» endres til « . .utvalg med minstfem medlemmer ..»

b) «.. organisere junior-/seniorteam . . » endres til «. . organisere kretsens tilbud til utøvere
som er 17 år og eldre . . »

c) «.. utvalgets sammensetting ..» endres til «.. utvalgets mandat og sammensetting ..»

d) «.. rapportpå høstmate . .» endres til «.. rapport senest på høstmøte .

Styrets endrede forslag til vedtak:
i. Det nedsettes et utvalg med minst fem medlemmer som skal utrede alternative

modeller for å organisere kretsens tilbud til utøvere som er 17 år og eldre i kretsen.
Komiteen skal ha bred sammensetning fra forskjellige klubber. Styret fremmer forslag
om utvalgets mandat og sammensetning på det ordinære tinget våren 2017. Utvalget
skal avlegge sin rapport senest 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 i over.

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

Forslag fra Roar Viken, Simostranda:
Saken «Organisering av junior-seniorteam i BSSK» har vært styrebehandlet i skiskytterstyret i
Simostranda IL.
På bakgrunn av behandlingen fremmer Simostranda IL følgende forslag til vedtak på
ekstraordinært kretsting i Buskerud skiskytterkrets (BSSK) 31. januar 2017:

«BSSK skal ha et åpent og godt sportslig tilbud til juniorer og seniorer. Dette tilbudet må
organiseres som et kretslag hvor alle inviteres til å delta.
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Laget kan ha lokasjoner flere steder i fylket, men må ha felles samlinger året gjennom — og
felles opplegg på Norges Cup.
Laget skal finansieres gjennom kretsmidler, sponsorater og egenandeler.
Laget skal søke samarbeid med videregående skoler hvor dette er aktuelt.
Laget skal søke samarbeid med Høgskolen i Sørøst-Norge for eldre juniorer og seniorer.
Laget skal søke samarbeid med Olympiatoppens etablering i Drammen (som nå kommer).

BSSK skal aktivt markedsføre dette laget som SITT åpne tilbud og SITT prioriterte
satsingsområde for juniorer og seniorer i Buskerud.
BSSKs lag er ikke i konflikt med andre tilbud (NTG, Sirdal, Meråker, Wang, Statkraftlag etc).
Laget er et tilbud til dem som ønsker dette som en satsing på skiskyttersporten.

BSSK skal signalisere langsiktighet i denne satsingen, slik at det blir forutsigbart for utøveme.
BSSK skal ha utøveme i fokus — ikke foreldrenes ambisjoner.»

Det ble stemt over endret forslag fra kretsstyret. Forslaget fikk 17 stemmer, 6 stemte imot.
Endret forslag fra kretsstyret ble vedtatt med et flertall på 17 stemmer.
Forslaget fra Simostranda ble da ikke stemt over.

Flertalisvedtak, med 17 mot 6 stemmer:
1. Det nedsettes et utvalg med minst fem medlemmer som skal utrede alternative

modeller for å organisere kretsens tilbud til utøvere som er 17 år og eldre i kretsen.
Komiteen skal ha bred sammensetning fra forskjellige klubber. Styret fremmer forslag
om utvalgets mandat og sanunensetning på det ordinære tinget våren 2017. Utvalget
skal avlegge sin rapport senest på høstmøtet 2017.

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

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

Z9
Pål Kristian Holernark, Hønefoss 58K
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