Referat fra styremøte nr. 8 – 15. september 2021 kl 20:00 – 21:00.
Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

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

Sak 1: Status anlegg i Leirdalen
Pål Thomassen - initiativtaker til “Helårs skianlegg Leirdalen» i Lier, Turid Williksen – Viken
idrettskrets, Christian Gedde Dahl – NSSF deltok da denne saken var oppe i styremøtet.
Pål orienterte om situasjonen og fortalte at det må reises en ny omreguleringssak for å komme
videre. Det er viktig at klubbene i Lier og Asker, samt BSSK og NSSF viser interesse for et slikt anlegg.
Pål tar på seg oppgaven med å skissere en fremgangsmåte for å få mer fart i prosessen igjen.

Sak 2: Høstmøte 2021 – forslag til innkalling
13. oktober på Lampeland Hotel – kl. 18.00
Forslag til agenda ble gjennomgått. Nils sender ut innkalling til klubbene etter møtet.
Sak 3: Regnskap
Pr dato inntekter 254k, utgifter 74k. Resultat på 120k.
Vil bli gjennomgått på høstmøtet.
Sak 4: Rekruttering/samlinger BSSK Høst 2021
•
•
•
•

24.-26. September - 13-16, Simostranda. Utgår pga smittesituasjon og begrenset med
overnattingsmuligheter i området.
15.-17. Oktober - MOT Samling, Lampeland 15-16 år
15.-17. Oktober - 13-14 år, Hønefoss.
5-7. November – Ål - snøsamling
Styret har merket seg at påmeldingen til samlingene i høst er lavere enn tidligere år. Kretsen
har senest på kretstinget våren 2021 uttalt at midlene kretsen har til rådighet samles rundt
13-16 åringene ved å tilrettelegge for samlinger på tvers av klubber. Det er først og fremst
klubbenes ansvar å tilrettelegge for rekrutteringen opp til og med 12 års klassene. Styret
oppfordrer klubbene til rekrutteringsarbeid i perioden frem til sesongstart

Eventuelt
Sommer NM på Lillehammer. Lagleder fra kretsen – Charlotte spør i FB gruppa om behov
Neste møte: avtales på Høstmøtet

