
 
 

Dagsorden kretsting 22. april 2020 digitalt 

1. Godkjenne de fremmøtte representantene  

2. Godkjenne innkalling, sakliste og forretningsorden. 

3. Velge dirigent, referent samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 

4. Behandle årsmeldingen og stemme over denne. 

5. Behandle regnskap for BSSK i revidert stand. 

6. Fastsette kontingent for lagene. Behandles sammen med sak 8. 

7. Behandle innkomne saker: 

 
8. Behandle budsjett for BSSK. 

9. Fullmakt til styret til å oppnevne representanter til idrettskretsting etc 

10. Valg. 

11. Vårmøtet med egen agenda  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TIL DAGSORDEN 

Sak 6, 7, 8 Budsjett 2020 



 
Kretsen har god økonomi med ca 445 00 i egenkapital. Årets resultat på -88’ skyldes delvis foredling av 
premiekostnader og –inntekter og delvis føring av tidligere utgifter, men samtidig er kostnadene nå 
høyere enn inntektene. Vi må forvente nedgang i overføringene fra forbundet. Videre har vi fått pålegg 
fra forbundet om at vi ikke kan ta 20 kr ekstra i startkontingent til kretsens arbeid, fordi det er utenfor 
reglementet. (Unntak er til medaljer KM). 

Bortfall av kr 20 pr startende i Sparebank1-cup vil svekke kretsens inntekter med i størrelsesorden kr 50-
60’.  Dette vil sammen med reduserte overføringer fra forbundet gjøre at drifta vil gå i underskudd med 
fra kr 80-100’ dersom vi opprettholder aktiviteten og støtte på dagens nivå. Beholdningen gjør at vi kan 
fortsette slik i 2-3 år (det er behov for noe likviditet), men deretter må vi enten øke inntektene eller 
redusere kostnadene. Inntekten kan økes i form av kontingenter fra klubbene, innkreving av andel av 
startkontingenter eller nye sponsoravtaler. Kostnadene kan reduseres ved mindre støtte til team og 
samlinger. 

 

Forslag til vedtak: 

Sak 6. Kontingentene fra klubbene for 2020 settes til 0. 

Sak 7. Det kreves ikke inn andel av dagens startkontingenter. 

Sak 8. Budsjett 2020 

 

Inntekter Forslag til 
budsjett 

Merknad 

Sponsorinntekter 90 000 Avtale ut 2019 med 2 år opsjon på 
forlengelse 

Tilskudd fra NSSF 180 000 Reduksjon på 20’ fra støtten i 18 

Tilskudd fra idrettskrets 5 000  
Sum 275 000  

Utgifter   

Rekruttering -50 000 Støtte til skiskytterskoler, 
utdanningsansvarlig, andre tiltak 

Samlinger 13-16 -85 000 Som budsjett i 18 hvor 72’ ble bruk 
Åpne jr. /sen. samlinger+team -160 000 Reduksjon fra 180’ budsjettert for 18 
NM HL -20 000 Startkontingenter, kake mv 
Møter, kurs, oppdateringer -20 000 Kretsting og forbundsting, som i 18’ 
Administrative kostnader -20 000 Revisjon mv 
Premier -10 000 Sammenlagtpremier Sparebank1-cup 
Sum -355 000  

Budsjettert resultat 2019                              -80 000  

 

 

Forslag til vedtak. Budsjettet vedtas. Evt reduserte inntekter kompenseres med redusert støtte 

til jr/sr-satsingen. 


