
 
 
 
Referat fra styremøte nr. 4 – 13. april 2021 kl 20:00 – 21:00.  
 

Til stede: 
 

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

Forfall:  
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Ny Lovnorm Særkrets 
Forbundet har vedtatt en ny lovnorm for særkretser. Denne må vi gå igjennom og vedta på 
Kretstinget. Per Olaf ser over denne og kommer med oppsummering på neste styremøte om 
hvilke endinger vi evt må gjøre og om denne må vedtas på Kretstinget eller om det holder å 
informere om den. 
 
Sak 2: Rekruttering 
Det blir digitalt vårmøte i regi av NSSF 15. april hvor Halvor, Marie, Nils og Charlotte deltar 
fra BSSK.  
Charlotte blir med på: Gruppe 2 er TD2, Teknisk komité og Sanksjonsutvalget. 
Nils, Halvor og Marie blir med på: Gruppe 3 er kretsledere, utdanningsansvarlige i krets, 
utviklingskomitéen og ungdomsutvalget. 
 
Rekruttering i kretsen.  
Viktig med Skiskytterskoler i klubbene. 
Kretsen hovedsatsing er på gruppen 13-16 år, hvor vi planlegger en rekke kretssamlinger for 
denne gruppen.  
 
Team for Jr og Sr. 
Team Geilo starter opp igjen og har fått et samarbeid med universitet i sør øst Norge slik at en 
kan kombinere idrett og utdanning. 
Team Kongsberg og Team Skiguard fort setter som i sesongen 2020-2021. 
 
 
Sak 3: Samlingsplan 2021-2022 13-16 år 
Marie og Halvor har satt opp datoer for samlinger for vår og høst: 
BSSK samling 4-6 juni – (Lampeland?) 
BSSK samling 13-15 august  
MOT samling 3-6 september - Geilo 
BSSK samling 24-26 september 
MOT samling 15-17 oktober – Lampeland 
 
Det er ønskelig å få med alle fra 13-16 år på disse samlingene dersom koronasituasjonen 
tillater det. Alternativt må vi fordele gruppene på to steder, f.eks. en i øvre del og en i nedre 



del av kretsen. 
 
Halvor legge ut mer detaljert informasjon så snart som mulig. 
 
Nils tar initiativ til å få til et Teams møte med samlingsansvarlige i klubbene for å fordele 
ansvar rundt samlingene. 
 
Jr /Sr samlinger. Charlotte lodder stemningen i NC-gruppen på FB for en samling f.eks. i Vik 
på forsommeren. 
 
Eventuelt 
Søknader om støtte til aktiviteter i koronatida. Det har kommet inn søknader fra tre klubber: 
Ål, Geilo og Svene. 
Styret vedtok at vi deler potten på kr 38215,- likt mellom disse tre klubbene. 
 
Valgkomite: Mangler to representanter i komiteen.  
 
Charlotte, Bjørn og Kristoffer er alle ferdige med sin toårs periode i styret. Men alle tre er 
villige til å stille til gjenvalg. 
 
 
Neste møte: 18/5 - kl. 20.00 


