
 
 
 
Referat fra styremøte nr.3 - 16. februar 2020 kl 20:00 – 21:00.  
 

Til stede: 
 

Charlotte Fjell-Andersen, Erik Trømborg, Per Olaf Stampe, Nils Veslegard, 
Torgeir Gjellerud , Marie Nørstebø og Bjørn Winsvold (referent) - alle på 
Skype. 

Forfall: Kristoffer Staff 
Møteleder: Erik Trømborg 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Skal vi holde kretsting som forutsatt 22. april eller utsette? 
I tråd med myndighetenes tiltak for å begrense spredningen av korona-viruset har vi 
besluttet at vi ikke kan gjennomføre kretstinget som planlagt på Sole hotell. Men vi vil 
gjennomføre møtet på en videobasert nettløsning i stedet.  Eirik og Bjørn jobber med å finne 
en teknisk løsning som vil fungere. Dette kan være Skype, Microsoft Teams eller Webex. Mer 
info om dette kommer i innkallingen. 
 
Sak 2: Saksliste vårmøte 
Det foreslås at saker til vårmøtet utsettes til høstmøtet.  
«Kriterier for stafettuttak» er en sak som ønskes på agendaen, men denne utsettes til 
høstmøtet. 
 
Sak 3: Regnskap 2019 og budsjett 2020.  
Regnskap for 2019 og forslag til budsjett for 2020 ble gjennomgått. Dette blir lagt frem på 
kretstinget. 
 
Sak 4: Premiering sammenlagt Sparebank1- praktisk gjennomføring. 
Siden korona-viruset satte en stopper for avviklingen av siste rennet i Sparebank1-cupen, får vi ikke 
gjennomført en skikkelig premieseremoni for sammenlagtresultatene i cupen. 
Pengepremier og diplomer sendes derfor ut til klubbene for videre distribuering. Dette vil skje før 
påske. 
 
Eventuelt: 
Anlegg: Viken Idrettskrets har bedt om en uttalelse fra BSSK om strategisk viktige anlegg. Vi melder 
inn det planlagte anlegget i Leirdalen i Lier, sekundært et anlegg på Konnerud. 
 
Samlinger 13-16 år:  
Første samling er i juni. Kan bli vanskelig å gjennomføre denne gitt dagens situasjon med korona-
smitte. Vi avlyser den ikke nå, i håp om snarlig bedring på situasjonen. Vi vil evt flytte den til august. 
Geilo-samlingen som vi normalt har i august blir flyttet til 4-6 september slik at vi kan få med 
landslagsløpere som trenere/instruktører på denne samlingen. 
Det årlige «Liatoppmøtet» hvor samlingsplanen legges og ansvar fordeles blir det heller ikke noe av i 
år. Vi lager i stedet et utkast til samlingsplan som sendes ut til klubbene på forhånd og vedtas på 
vårmøte. 



 
 
Kurs: 
Trener 2 kurs i april/mai – lagt på is. Tas opp igjen når koronaen har roet seg. 
 
HL 2021:  
Mo i Rana. Torgeir G tar på seg oppgaven med å finne og booke hotell. 
 
 


