
 
 
 
Referat fra styremøte nr .4 - 13. mai 2020 kl 20:00 – 21:30.  
 

Til stede: 
 

Charlotte Fjell-Andersen, Per Olaf Stampe, Nils Veslegard, Gaute Mjøen, 
Kristoffer Staff, Marie Nørstebø og Bjørn Winsvold - alle på MS Teams. 

Forfall:  
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Saker fra Kretstinget og vårmøte 
Det hadde ikke lykkes valgkomiteen å finne det siste varamedlemmet til styret da Kretstinget 
ble holdt. Nils sjekker opp med Simostranda om de kan stille med en vararepresentant i 
styret. 
Valgkomiteen hadde heller ikke klart å finne to nye medlemmer til Valgkomiteen. Nils 
sjekker opp med Roar Viken. 
 
Sak 2: Evt bytte av regnskapsfører 
Nils sjekker opp om vi kan finne et bedre alternativ. 
 
Sak 3: Status samling 13-16 
Møte 27. mai med de ansvarlige fra klubbene hvor de skal legge planene for høsten. 
MOT samling på Geilo september går som planlagt. 
Planlegger også MOT på Lampeland i august. 
Samlingene bør helst ikke krasje med NTG Rekrutt samlingene 21-23 aug og 13-15 nov. 
 
Sak 4: Trener kurs? 
Trener 2 kurs – Marie er i dialog med Oslo og Akershus krets om dette.  
Trener 1 kurs – Marie er i dialog med forbundet angående gjennomføring av dette. 
TD kurs: - Nils og Gaute sjekker opp om det er interesse i øvre og nedre del av fylket. 
 
Sak 5: Utviklingsavtale med forbundet 
 
Nils sjekker med Erik om hva som må rapporteres inn nå og hvordan ny «Kompetanse- og 
utviklingsavtale» for 20/21 skal lages. 
 
Eventuelt: 
Åpne Jr/Sr samlinger:   
Forespørsel sendt ut til Team og lag. Fått kun en tilbakemelding fra en enkelt utøver. 
Team Skiguard er eneste team som har vist interesse for samling. 
Vi arrangerer derfor ikke noe i år. Prøver igjen til neste år. 
Dette betyr at vi bruker mindre penger på Jr/Sr samlinger enn budsjettert. Skal vi da overføre disse 
midlene til 13-16 gruppen? Dette tas opp høstmøtet. 
 
Neste møte: Onsdag 10/6 – 20.00 


