Referat fra styremøte nr.1 - 13. januar 2020 kl 20:00 – 21:00.
Til stede:
Forfall:
Møteleder:
Referent:

Charlotte Fjell-Andersen, Erik Trømborg, Per Olaf Stampe, Nils Veslegard,
Kristoffer Staff, Torgeir Gjellerud, Marie Nørstebø og Bjørn Winsvold
(referent) - alle på Skype.
Erik Trømborg
Bjørn Winsvold

Sak 1: Stafettkomiteer til HL, mix-, jr- og senior NM.
Stafettkomite for HL består av følgende personer:
Lene Røtter, Lier il (leder)
Espen Strindeberg, Drammen Strong
Nils Veslegaard, Ål Skiskyttarlag
Lars Gunnar Slaatto, Geilo il
Charlotte jobber med å få på plass stafettkomiteer til mix, jr og sr NM. Dette vil bli klart uken etter
NC på Gautefall (25.-26. januar)

Sak 2: Orientering om økonomisk status for 2019, drøfting av budsjett 2020
Erik hadde en gjennomgang av de foreløpige tallene for 2019. Foreløpig ser det ut til at vi går
ca.92.000 i minus. Budsjettert resultat for 2019 var på -80.000.
Budsjettet for 2020: vi må redusere underskuddet for 2020 og dette må vi da ta fra støtte til Jr og Sr
samlinger.

Sak 3: Støtte til HL-gensere 2020
Kostpris pr genser er på kr 380,Vi foreslår at BSSK støtter med 180,- pr genser slik at egenandelen blir på 200,Det er i dag bestilt 39 stk som betyr at vi vil støtte med ca 7000,-

Sak 4: Kort evaluering og forslag til opplegg for 13-16 samlinger i 2020 (Marie)
Antall deltakere på samlingene har gått noe ned siste år. Dette skyldes i hovedsak at det var mange
16 åringer som gikk ut og færre 13 åringer inn. For neste år ser det mer lovende ut da neste års 13
åringer er et større kull.
Forslag om å nedskalere litt på nivå på overnatting – f.eks. ikke overnatte på dyre hotell.

Sverrre Tjøntveit og Marie Nørstebø fortsetter med ansvaret for å lage opplegg for kretssamlingene.
De lager et forslag til opplegg som legges frem til neste styremøte som så skal presenteres på
koordineringsmøtet under Liatopppen Skiskytterfestival.

Sak 4: Tidspunkt for kretsting på Sole april
22. april (alternativt uken etter hvis det ikke er ledige på Sole hotell)

Eventuelt
1. Bjørn orienterte litt om de nye nettsider til forbundet. Det er Idium som lever denne
tjenesten og det er endel startproblemer som gjør at vi ikke får tilgang til å redigere
innholdet på BSSK sine sider pr i dag. Så snart dette blir fikset, vil vi rydde opp i innholdet og
få inn riktige logoer etc.
2. Det foregår nå en prosess på å få inn folk i ulike verv i forbundet. Hvis noen er interessert i å
bli med i noen av disse komiteene/utvalgene kan de melde sin interesse til styret i BSSK.

Neste møte:
10 februar 2020 kl. 20.00

