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HOVEDSTYRET 2021-2022 

REFERAT FRA MØTE I HOVEDSTYRET (HS) I BÆKKELAGETS SPORTSKLUB (BSK) 
 
 

Tid: Onsdag 5. Januar 2022 kl 17.00 

Sted: Digitalt på MS Teams 

Til stede: Øystein Rikheim Sundelin, Martin Schälli, Frederic Ottesen, Heidi Lier 
Wisløff, Ove Hobbesland, Kristine Larneng (referent), Anders 
Storbråten, Åse Wikshåland, Jon Anders Henriksen, Jens Naas-Bibow, , 

Thomas Rustad, Øystein Heggelund Dahl, Lise Moe og Pål Trælvik, 
Simen Skogstad (til kl. 18.00). 

 

Forfall:        Kristoffer Halmøy 

 

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden 

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat 

Referat av 18. november 2021 godkjent. 

3. Status 

a. Administrasjonen 

Arbeidet godt i gang på kontoret med mye positiv energi etter en god juleferie. 
 
Administrasjonen orienterer om nabolagsklubb, der gruppene må være forberedt på å bli invitert til 
samarbeid. «Nabolagsklubb» er OIKs program for å styrke fleridrettslagenes posisjon og funksjon i 
Osloidretten. Samarbeid også med bydel, kommunen/skolen for å sikre alle barn og unge i Oslo et 
godt idrettstilbud i eget nærmiljø. Det blir satt opp et eget møte med de sportslige ansvarlige for 
hver gruppe og saken kommer til beslutning i neste HS. 

b. Norway Cup 2022 

• Fokus på digital utvikling. Ny nettside for NC klar i løpet av de neste 14 dagene, moderne 
kommunikasjonsform. Ny digital påmeldingsløsning positivt, høy påmeldingsgrad p.t. 
sammenlignet med tidligere år. Også konsekvens av målrettet arbeid ledet av Marte. 

• God kontinuitet på TL, alle på plass og i aktivitet. 

• Sportslig:  
o I samarbeid med NFF, VIF og Lillestrøm skal det arrbageres mixturneringer med 

50/50 gutter/jenter 7., 9., 11. fotball. 
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o Styrker 3v3, og 5v5 turneringene. Formål å skape mest mulig og aktivitet hele uken. 
o Samarbeid med NFF vedr frafall i fotballen, spesielt på jentesiden.  
 

• Dialog med kommunen om inlosjering skoler. 

• Mobilisering dugnadsinnsats: Administrasjonen vil komme med et initiativ til 
motivasjonsrunde i gruppene i forkant av lansering av digital påmelding til dugnadsjobb. 

i. Sponsor- og markedsaktiviteter 

• Scantrade/Umbro ønsker felles aktiviteter, NC en av deres hovedsatsninger i år.  

• Tilbud om stor sponsoravtale med Bambusa, spons NC + deltakelse i vanlig dugnadssalg 
(uten omsetningskrav). Behov for avklaringer. Administrasjonen inkaller alle gruppene til 
møte. Dokumentasjon om betingelser sendes ut i forkant. Når gruppene først samles skal det 
samtidig legges til rette for en diskusjon om hvordan best mulig sammarbeide med Umbro 
om bekledning, både utøver-kolleksjoner og «supporterutstyr».. 

4. Anlegg 

a. BSK Arena 

Oslo kommune har avklart sin forhandlingsposisjon. Avtalt første møte 19. januar 2022. Mer 
informasjon i etterkant om dette. Vi vet at UDE IKKE vil leie turnhall og en cageballbane. Vi diskuterer 
med KIF om dette er et tilbud kommunen vil ha og at de eventuelt trer inn i leieavtalen for turn. 
Cageball har et eget marked, så dette er mindre problematisk. Hvis kommunen ikke vil leie turn vil 
genetalsekretæren komme tilbake med alternativ bruk av arealet. 
 
Ser i kommunens postjournal at det også er noe aktivitet internt i kommunen om Bækkelagshallen, 
men ikke kommunisert noe eksternt. 
 

5. Årsmøte 

HS gir AU fullmakt til å sette dato. 

a. Budsjett 2022 

Lise gjennomgår regnskap 2021 og budsjett 2022. Se vedlegg. 
 

• Estemert resultat for 2021: - 5,5-5,8 MNOK. Medfører reduksjon av EK. 
 

• Budsjettert med et positivt resultat på 3 MNOK. Ev. Justeringer kan foretas før årsmøtet, 
f.eks. inkludere håndball i NC. 

b. Lovendringer 

Ber gruppene vurdere om det er behov for endringer og melde inn til AU. 

c. Beretning 2021 

Viktig at gruppene leverer gode beretninger slik at resultater dokumenteres korrekt mv. 
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d. Administrasjonshåndbok/organisasjonsplan 

Administrasjonen/AU utarbeider oppdatert dokumentasjon for 2022. 

e. Innstillinger på dirigent, protokollunderskrivere, mm. 

HS gir AU fullmakt til å foreta innstillinger. 

6. Eventuelt 

Skigruppa gir varsler om mulig behov for dugnadsbistand til hovedlandsrennet som arrangeres i 
februar (se også referat HS 18.11.21). Typisk behov ved parkering, kiosk, rigg. Vil gi inntekter til 
gruppene/lagene som deltar. 

I tillegg til 5er-banen sprøytes det nå is på 1/3 av gresset. Stor aktivitet i desember. Det legges opp til 
at skøyter tas av og på benker på gresset, ev. bruk av kalosjer mellom banene. Dugnadsgruppa kan 
legge matte over tartanen dersom det er behov.  Sportsplassen AS bidrar med kr. 100 000,- til tidlig 
vårdugnad i forbindelse med islegging. 

For fremtiden bør det legges opp til 3 dugnader på Sportsplassen: 

• Tidlig vår når isen går (dugnadsgruppa is/friidrett/fotball) 

• Vår (friidrett/fotball) 

• Høst (friidrett/fotball) 

 

Møtet ble hevet kl. 18:20. 

 
 
 
 
 
 

 

Øystein Rikheim Sundelin (sign) Kristine Larneng (sign) 
Nestleder Sekretær 


