
Styremøte #1 – 2022 Innlandet SKU.
Dato: 11.03.2022
Sted: Skype
Tid: 20:00 – 21:00

Tilstede: Bjarne Gjørvad (Gjøvik SKU), Espen Frøyshov (Hamar SSU), Øyvind Henriksen (Kongsvinger 
SKU), Elias Saeedi (Greveløkka BSK), Hanne Sigvaldsen (Gjøvik SKU)

Referent: Øyvind

1. Godkjennelse av innkalling og dagsorden  
Innkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Referat forrige styremøte  
Referat fra forrige styremøte ble godkjent.

3. Referent  
Øyvind tar på seg det.

4. Innlandsserien  
Hanne Sigvaldsen hadde et godt innspill, legge det til en kveld etter en treningssamling. Vi kom fram 
til at vi kan kjøre en hel serierunde per gang med 5 runder, tid 7+5 per spiller. Det tar da trolig ca to 
timer for dette oppsettet. Vi kan da arrangere dette etter treningssamling, med mat og sosialt i ca en 
time. Vi har budsjettert med 15.000 kr til dette i år. Vi ble enige om å prøve ut dette på Kongsvinger 
på treningssamlinga i april. Øyvind og Kongsvinger tar dette videre og lager et opplegg og sender ut 
en innbydelse om ikke lenge.

5. Treningssamling  
Kretsen har fått en del midler fra Gjensidige til kretssamlinger, som vi kan kalle treningssamlinger. 
Der kan vi kanskje tydeliggjøre ovenfor klubbene hvordan vi støtter. Vi har budsjettert med 40.000 kr.
til dette i år.

Vedtak: Hver klubb får 5.000 kr i støtte til en treningssamling hvert halvår, altså totalt 10.000 kr per 
år i 2022. Da sender den enkelte klubb en faktura til kretsen som vi da betaler ut når vi får støtten 
utbetalt fra Gjensidigestiftelsen.

6. Terminliste 2022  
 19. mars treningssamling 2022
 20. mars KM skolelag 2022 Greveløkka
 25.-27. mars NM for ungdomslag
 2. april treningssamling og Innlandsserien Kongsvinger
 3. april BGP og Innlandscupen Kongsvinger
 6.-8. mai trolig NM skolelag Greveløkka
 22. mai Greveløkka BGP
 28. mai treningssamling og Innlandsserien Gjøvik
 29. mai BGP og Innlandscupen Gjøvik
 8.-16. juli Landsturnering Kongsvinger
 August: mulig BGP Gjøvik
 18. sept mulig treningssamling og Innlandsserien Greveløkka
 19. sept BGP (og Innlandscupen?) Greveløkka
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 Oktober: mulig BGP Kongsvinger
 22. okt treningssamling Greveløkka
 23. okt KM individuelt 2022 Greveløkka
 6. nov BGP Greveløkka
 18.-20. nov NM i Molde
 BGP og Innlandscupen Hamar?
 14.-15. jan 2023 treningssamling + BGP Innlandscupen Greveløkka
 BGP – Innlandscupen 2022 – Elverum – Lillehammer?

7. Eventuelt  
Det kom et spørsmål om økonomi fra kretsmesterskapene som klubbene arrangerer. Kretsen dekker 
eventuelt underskudd, mens eventuelt overskudd tilfaller arrangørklubben.

Neste styremøte settes til fredag 20. mai kl 2000.
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