Referat fra styremøte nr. 3 – 23. mars 2021 kl 20:00 – 21:00.
Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

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

Sak 1: Regnskap 2020
Nils gikk gjennom regnskapet for 2020 som viser et resultat med underskudd på ca 49.000,Dette er noe bedre enn det budsjetterte resultatet på -60.000,Regnskapet er klart for å sendes til revisjon.
Sak 2: Søknad fra Ål SSL
BSSK har fått tildelt en pott på kr 38215,- fra NSSF som er øremerket aktiviteter i klubbene i
koronatida.
Pr i dag har vi fått 2 søknader (Ål og Geilo) og vi oppfordrer alle klubber til å søke om støtte
for den aktiviteten som har vært i klubbene i vinter. Nils sender e-post til klubbene og
informerer om at fristen for å sende inn søknad er 11. april.
Styre vil fordele tilskuddet på neste styremøte.
Sak 3: Samlinger 2021-2022 og Mot samlinger
Dersom myndighetene åpner litt opp på innstrammingene etter påske, ønsker vi å legge til
rette for samlinger og mer konkurransebaserte aktiviteter før sommeren. Dette kan være
rulleskiskyting eller f.eks. sykkelskyting.
Vi håper å få til en samling for 13-16 år tidlig i juni – 3-5 juni.
Det blir to Mot-samlinger kommende høst. Dato og sted er:
3-5. september – Geilo
15-17. oktober - Lampeland

Samlingsplan: Det vanlige koordineringsmøtet som vi pleier å ha i forbindelse med Liatoppen
Skiskytterfestival uteblir i år også, men Marie får med seg Halvor Tjøntveit til å lage en
samlingsplan for vår og høst så fort som mulig.
Sak 4: Utdanningsansvarlig
Styret har tildelt vervet som utdanningsansvarlig til Halvor Tjøntveit som overtar etter Marie
Nørstebø. Styret er fornøyd med at dette viktige vervet videreføres av en tidligere utøver som
selv har deltatt på kretsens samlinger for å fremme rekrutteringen

Sak 5: Vårmøte og Kretsting 2021
Årsmelding. Nils sender ut utkast til styret som kan fylle inn der det trengs.
Marie fyller inn samlinger, Bjørn lager oversikt over resultater.
Forslag dato for kretsting: 02.06.21 kl 18:00
Lampeland Hotell
Om ikke det er mulig med fysisk oppmøte vil vi kjøre møtet digitalt.
Eventuelt
Brev fra Viken idrettskrets v/Turid Williksen angående anleggsutvikling i kretsen. Vi sender
brevet videre til Helårsanlegg Leirdalen (Lier) v/Runar Opsahl.
Neste møte: 13/4 - kl. 20.00

