
 
 
Referat fra styremøte nr. 13 – 9. mars 2022 kl 20:00 – 21:30.  
 

Til stede: 
 

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

Forfall:  
Møteleder: Nils Veslegard 
Referent: Bjørn Winsvold 

 
Sak 1: Jr NM Veldre Sag 
Svein Furuhaug og Halvor Tjøntveit stiller som lagledere fra BSSK denne helgen. 
 
Uttakskomite stafett:  
Svein Furuhaug 
Espen Norby Andersen 
Vebjørn Rusten 
Halvor Tjøntveit 
 
  
Sak 3: Kretsting 2022 – 27 april  
Forberedelser til årsmelding; Bjørn lager oversikt over resultater og Nils lager utkast til teksten. 
Innkalling til kretsting sendes ut midten av mars. 
Forslag må meldes inn til styret minimum 2 uker før, dvs innen 13. april. 
Ting-dokumentene må sendes ut en uke før – 19. april. 
Valgkomite: Steinar Tveito har sagt ja til å bli med. 
Kontrollkomite. Vi har bare en person i kontrollkomiteen, mens lovnormen for særkretser vi vedtok på 
kretstinget i fjor sier at det skal være to personer i kontrollkomiteen.  
Vi sliter med å få folk til å bli med i komiteer som valgkomite og kontrollkomite Vi tar dette opp som 
egen sak på kretstinget under egen sak: «Unntak fra regler om bemanning av utvalg:» 
 
Regnskap. Nils innhenter regnskap fra regnskapsfører og sender ut til styret for gjennomgang før neste 
styremøte. 
 
 
Sak 2: Sparebank-1 cup 
Pengepremier sammenlagt. 500 for 1. plass, 300 for 2. plass og 200 for 3.plass.  
Bjørn har sammenlagtliste som sendes til arrangør av siste SB1 cup (Ål) 
 
 
Sak 3: Hovsmarka 
Kristoffer orienterte om utfordringene Hønefoss SSK har fått rundt deres anlegg på 
Hovsmarka som ligger midt inne i et industriområde. Det er nå kommersielle krefter som vil 
kjøpe opp en stor tomt på dette området og bruke til industri og dette vil berøre det 
eksisterende løypenettet som HSSK har her.  



HSSK mener de har en langtidsavtale på 40 år med kommunen for dette området, men det er 
litt uklart om denne faktisk gjelder. 
Det er planer om å starte bygging på tomten allerede i 2024. 
 
Slik det ser ut nå er det to alternativer: 
1. HSSK må evt legge om løypenettet rundt skytebanen. Ikke ideelt og vanskelig å få bra nok. 
2. Flytte hele anlegget til Ringkollen. Dette er noe HSSK ønsker, men reguleringsplaner og 
markagrensa kan forsinke eller stoppe en slik prosess. 
 
 
Eventuelt: 
Smøretrøbbel under HL. Vi diskuterte litt rundt hendelser med smøring av ski for utøverne 
under HL. Her var det hendelser hvor noen ski ble smurt med fluor og noen fikk ski som var 
veldig dårlig preparert – manglende børsting før skiene ble levert ut. 
 
Neste møte: 5/4-2022 – kl. 20.00 


