
 
 
 
Referat fra styremøte nr. 8 – 6. oktober 2020 kl 20:00 – 21:00.  
 

Til stede: 
 

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

Forfall: Anne Hege Bjørndalen 
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Saker til tinget 2020 
 
Det har ikke kommet inn noen saker fra BSSK som ønskes tas opp på Tinget 17-18/10. 
 
Sak 2: Økonomi status 
Nils redegjorde for status på økonomien.  
Per Olaf tar en nærmere titt på regnskapet og hvilke kontoer de forskjellige postene er ført på 
slik at vi kan presentere en ryddig regnskapsoversikt på Høstmøtet 21. oktober. 
 
Sak 3: Instruks Lagleder NC/NM 
Grunnet kronasituasjonen har NSSF gjort endringer i terminlista. Og det kan fortsatt bli 
endringer utover vinteren. 
Charlotte har laget en revidert laglederinstruks og oversikt over hvilke klubber som må stille 
med lagledere til de forskjellige rennene. Denne blir presentert på Høstmøtet. 
 
Vi vil poengtere at det er viktig at foreldre følger med på informasjon om innskyting som 
legges ut på kretsens FB side og følger denne. Det kommer til å bli begrensninger/endringer 
pga korona slik at ikke alle kan være med som ledsagere under innskyting. 
 
 
Sak 4: Uttakskriterier stafetter 
Per Olaf renskriver og kommer med forslag til revidert utgave som sendes ut på høring til 
styret. Denne skal så tas opp til behandling på Høstmøtet. 
 
Sak 5: Terminliste SB1 Cup avklaring konsekvenser / Opplegg pga Koronaviruset 
 
Forbundet har gjort endringer i regler for premiering for NC. Sett i lys av dette foreslår styret 
at vi gjør følgende endringer for Sparebank1 cup kommende sesong: 
Bestikk til alle som deltakerpremie – deles gjerne ut ved målgang, alternativt sammen med 
startnummerutdelingen.  
Premieseremoni for topp 3 – utendørs. 
Ingen premieutdeling innendørs. 
 
Det kan bli begrensinger på hvor mange som får lov til å gå skirenn. Ved for mange påmeldte, 
skal kretsens utøver prioriteres. 



 
Eventuelt: 
Minner om Høstmøte på Lampeland hotell 21/10 kl. 18.00 
Styret møter 17.00 
Bjørn snakker med Runar Opsahl og inviterer han til å komme på Høstmøtet og redegjøre for status 
på skianlegget i Lier/Leirdalen. 
 
Neste møte:  Bestemmes på høstmøtet. 


