Referat fra styremøte nr. 5 – 18. mai 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, Halvor Tjøntveit og Bjørn
Winsvold - alle på MS Teams.
Nils Veslegard
Bjørn Winsvold

Sak 1: Årsberetning
Nils gikk gjennom utkast til årsberetningen. Denne sendes ut til styret i etterkant av møtet for
gjennomgang slik at denne er klar før Kretstinget 2. juni.
Sak 2: Ny Lovnorm Særkrets
Forbundet har vedtatt en ny lovnorm for særkretser. Denne må vi gå igjennom og vedta på
Kretstinget. Per Olaf har gått gjennom den nye lovnormen og laget en sammenstilling som
viser hva som er nytt i forhold til dagens lov. Denne legges ved som vedlegg til innkallingen
til Kretstinget slik at det blir mulig å lese gjennom dette på forhånd.
Sak 3: Budsjett 2021
Nils gjennomgikk regnskaper for 2020 og forslaget for budsjett for 2021 ble diskutert og
justert.
Sak 4: Samlinger sesongen 2021/2022
Det er sterkt ønske fra styrets side å få arrangert en samling for 13-16 år før sommerferien.
Halvor sender ut invitasjon til samling 4-6 juni på Lampeland. Det blir overnatting på
Lampeland Hotel. Styret har besluttet at vi støtter hver deltaker med kr 500,- slik at prisen blir
1200,- for samlingen.
Sak 5: Søknad fra Hønefoss om korona midler
Søknad om korona midler fra Hønefoss SSK kom inn etter søknadsfristen og siden vi allerede
har fordelt ut disse midlene til de klubbene som hadde søkt, har vi ikke mulighet til å innvilge
noen støtte til Hønefoss SSK denne gang.

Sak 6: Agenda vårmøte
Forslag til agenda for vårmøtet:
Info fra forbundet
Sparebank1 cup v/Gaute
Erfaringer fra NM/NC v/Charlotte
Samlinger 13-16 år v/Halvor
Sportsplan – aktiviteter og resultater v/Nils
Info fra Viken idrettskrets
Eventuelt

Eventuelt
Ingen saker
Neste møte: avklares på vårmøte 2 . juni.

