
PROTOKOLL FRA BÆKKELAGETS SPK O-GRUPPA´S 
ÅRSMØTE 26.01.2021 
 
21 stemmeberettigede tilstede. 
 

1. Åpning 
 

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden 
Innkalling og dagsorden er godkjent. 

 
3. Konstituering 

a. Valg av dirigent: Martin Schälli 
       Valg av referent: Håkon Meland-Tangen 
 
  b. Valg av protokollvitner: 

Lene Godager Kaas 
Jo Forseth Indgaard 

 
4. Styrets årsberetning for 2020 

 
Behandling: 
Styrets beretning gjennomgått, med bemerkning om følgende 
endringer/tilføyelser:  
 
Pkt 1-  

Kristian Ruud er medlem i BSK Valgkomite. 
Arne Torgersen er medlem i BSK Kontrollkomite 

Pkt 4 –  
3 ungdommer på 13-14 år deltok på karttegnekurs og tegnet deretter 
skolekart over Bækkelaget, Ekeberg og Karlsrud skole. Kartene er 
lastet opp på skoleorientering.no, og kan benyttes fritt. 

Pkt 7 –  
Tur-O: Også bidrag fra Pål Chr, Halvor og Eskil. 

 
 

 
Vedtak: 
 Styrets beretning med refererte endringer enstemmig vedtatt. 
 
 



5. Årsregnskap for 2020 
 
 
Behandling: 
Det ble på hovedstyremøtet 26/1-21 vedtatt å betale ut et ekstraordinært 
tilskudd fra Hovedlaget til O-gruppa på 150.000,- som vil forbedre 
årsresultatet for O-gruppa i 2020 tilsvarende. Dette ansers som en 
annerkjennelse av arbeidet som foregår i O-gruppa. 
 
Vedtak: 
Regnskap enstemmig vedtatt. 

 
6. Innkomne forslag 

 
Ingen innkomne forslag. 
 

7. Fastsette aktivitetsavgift 2021 
 
Aktivitetsavgift 2021  
 
Behandling : 
Forslag til aktivitetsavgift for 2021 ble gjennomgått. 
Kommentarer knyttet til høy kostnad for studenter og borteboende. 
 
Vedtak: 
Forslaget vedtas med følgende tillegg : 
Styret bes å vurdere en justering av endelig aktivitetsavgift for å sikre at 
studenter, borteboende eller andre med lav inntekt eller lavt aktivitetsnivå 
ikke opplever aktivitetsavgiften som en barriere for å være aktiv i BSK . 
 

8. Vedtak budsjett for 2021 
 
Budsjett 2021 
 
Behandling: 
Budsjett for 2021 ble gjennomgått. 
 
Kostnad for Tur-O budsjettert til 30.000, men feilregistrert under kostnader 
Stolpejakten. Dette vil bli korrigert, påvirker ikke totale kostnader. 

 
 
Vedtak: 
Styrets budsjett med endringer nevnt ovenfor ble enstemmig vedtatt.  
 

 
 



9. Valg 
 
Behandling: 

 
Valgkomiteen har følgende forslag til styre: 
 
Leder Martin Schälli 1 år (ikke på valg) 
Nestleder Svend Sondre Frøshaug 2 år (gjenvalg) 
Sekretær Håkon Meland-Tangen 1 år (ikke på valg) 
Styremedlem, økonomi Lovise Fremstad 2 år (ny) 
Styremedlem, utdanning Olav Eide 1 år (ikke på valg) 
Styremedlem, elite Anders Storbråten 1 år (gjenvalg) 
Styremed., rekrutt/ungdom Pål Christian Ingierd 1 år (gjenvalg) 
Styremedlem, kart Magne Ninauve Jutulstad 1 år (ny) 
Kontaktperson Stolpejakt Ingeborg Øderud 1 år (gjenvalg) 
 
Vedtak: 
Valgkomiteens forslag enstemmig vedtatt. 
 
Styret foreslår følgende medlemmer i valgkomitéen: 
Wolfgang Kampel 
Felix Breitschädel 
Johan Brunberg 

 
Forslaget kan ikke vedtas da det ikke oppfyller kravene til kjønnsbalanse iht 
lovverket i BSK. 

 
Vedtak: 
Styret gis mandat til å finne et kvinnelig medlem til valgkomitéen. 

 
 
 
Håkon Meland-Tangen 
Referent 
 
 
 
Protokollen godkjent: 
 
_____________________  
X 
 

 
_____________________  
X 

 


