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HOVEDSTYRET 2021-2022 

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

Tid: Tirsdag 14. september kl 18.00 

Sted: BSKs administrasjon / Teams 

Til stede: Øystein Rikheim Sundelin, Heidi Lier Wisløff, Ove Hobbesland, Kristine 
Larneng (referent), Frederic Ottesen, Anders Storbråten, Åse 
Wikshåland, Jon Anders Henriksen, Jens Naas-Bibow, Kristoffer 
Halmøy, Thomas Rustad, Martin Schälli og Pål Trælvik. 

 

Forfall:        Øystein Heggelund Dahl, Simen Skogstad, (Lise Moe). 

 

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden  

Godkjent. 

2. Godkjenning av referat  

Ikke sendt. Vedlegges før neste møte. 

3. Sportsrunden  

Innebandy: Så vidt i gang med serie, 13 lag. Innbetaling av treningsavgift i disse dager. Arbeid med 
fasiliteter. Mangler i flerbrukshallen, lys, nøkkelkort, mm. Entreprenør delvis erkjent ansvar.  

Forsøker å etablere et samarbeid med innebandygruppene på Lambertseter og Østensjø. 7. -8. 
klasse grunnskolen, invitert ungdom fra 25 skoler, kun positivt svar fra 2 skoler. Har tilbudt 
skoleturnering, instruktører KRØ. Ønsker innspill på hvordan oppnå positiv respons. 

Håndball: 84 lag påmeldt til seriespill, færre kamper (motstandere), og noe koronafravær 
(karantene). Klart å beholde flesteparten av utøverne, også aldersgruppen 16-18 år.  

Kvinner Elite slått ut 2. runde cupen. Herrelaget vunnet begge seriekampene. Europacup, vunnet 
43-19 borte mot Motor-Politeknikha, Ukraina. Returoppgjør lørdag 18. september Kl. 18.00 i 
Nordstrand arena. HS er invitert. 

Fotball: Medlemstallene opp fra før korona. Usikker på om det gjenspeiler reell medlemsmasse, 
men spondoppmøte tilsier det. Stor aktivitet seriespill, økt behov for spilleflater.  

Leid inn prosjektleder med erfaring fra Fossum/ØHIL for arbeid med rekrutering til jentefotballen. 
Langsiktig perspektiv. 
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Sportslig, G2008 vant nivå 1 turnering Hasle/Løren. Inspirasjon for yngre lag og klubbens 
treningsfilosofi. 

Både sportslig leder og administrativ sport har sagt opp. Flytter til Porsgrunn. 

Friidrett: Quincy Douglas hovedtrener friidrett. Økt aktivitet blant de yngre. Lite miljø for de 
eldste, frykter frafall. Fokus for høsten er arbeid med sosial aktivitet og øke stevnedeltakelse. 
Positiv erfaring og gode resultater fra KM stafetter på Lambertseter. 

BSK representert ved tre utøvere med NM deltakelse, sølv til Karine Jacobsen i tresteg kvinner i 
junior NM. Deltakelse i UM.  

Orientering: God treningssesong, rekordstor gruppe på rekruttnivå, også utøvere i 
ungdomsgruppen, men denne er fremdeles liten. 4 utøvere på hovedløp. Elite EM, VM, world cup, 
resultater under forventning. 4 bronsemedaljer NM sprint. 2-3 topp 10-plasseringer i skogs-NM. 3 
x gull til Øystein Kvaal Østerbø under VM i orientering for masters (veteran) i Ungarn.  

Stolpejakt og turorientering i vekst, kompenserer for frafall av andre inntekter.   

Ski: Ikke tilstede. 

Felles: Bør arbeide strategisk med rekruttering i alle aldersgrupper og idretter, øke 
medlemsmasse. OH undersøker premisser og tallgrunnlag for støtte fra bydelen pr. aktive utøver.  

4. Økonomi  
4.1. Status pr 31.august - orientering 

Prognoser på negativt resultat på 3,5-4 mill. Fremdeles god likviditet. Mindre koronastøtte fra 
Lotteri- og stiftelsestilsynet, totalt 6,460 mill + 1,866 fra Oslo Kommune + 4,5 mill direkte over 
statsbudsjettet. (Dette er 4,2 millioner mindre enn vi mottok i støtte i 2020.) 

Faktureringsrutiner endres fra 2022, to utsendelser av aktivitetsavgift hhv. mars (fotball, 
friidrett, orientering) og august (innebandy, ski, håndball). Det er noen ting som blir viktig; 
oppdatering av laglister tidligere enn normalt og informasjon til medlemmene (pga. 
overgangsordning 2021/2022 vil de få to fakturaer for to ulike sesonger forholdvis tett). Vurdere 
avtalegiro, splitt av aktivitetsavgift fordelt over hele året. Vibeke og Lise vil lage prosedyrer på 
dette og diskutere disse med gruppene. 

4.2. Budsjett 2022  

Viktig med rekruttering av frivillige til NC-dugnad. Må avsette budsjettpost til jubileumsfeiring. 
Kommuniser viktigheten av deltagelse til foreldre og utøver-gruppene. 

5. Status drift  
5.1. Administrasjonen  

Permittering – de fleste har vært permittert, noen fremdeles. Tre ansatte har sagt opp 
(sponsoransvarlig, digital markedsføring, og arrangementsansvarlig).  
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Nå 11 årsverk (ink. permitterte), beholde dette, men reorganisering organisasjon, og 3 nye TL 
NC. Formål om å redusere sårbarhet grunnet usikkerhet vedrørende NC 2022. Neppe Norad-lag 
etc. Må forvente reduksjon av antall lag, men jobber systematisk for å maksimere antall lag..  

Mange gode søkere til Arrangement- og produktsjef NC.  

Må velges ny ansatterepresentant ettersom Martin har gått inn i stilling som sponsoransvarlig 
(ledergruppen).  

Retainerbasert avtale marked. Gradvis økning fra november til uke 31 2022. 

5.2. Norway Cup 

Jubileumsbrosjyre – NC 50 år! 

Arbeid med NC-organisasjon, nye TL funksjoner.  

Usikkerhet deltagelse grunnet frafall i fotballen på landsbasis. 

Jens: Kan vi utarbeide en plan for hvordan HS kan bidra for å styrke NC, og sørge for at 
turneringen forblir en fortsatt suksesshistorie. Ønske om bedre innsikt i NC for å synliggjøre 
hvordan HS best kan bidra.  

Anders/Øystein: AU har allerede påbegynt strategiarbeid, arbeid med organisasjonen. HS bør ha 
en diskusjon på produktutvikling og organisering/struktur NC.  

HS har et sterkt ønske om prioritering grunnet kort tidsperspektiv. Hvilke konseptuelle 
problemstillinger skal vi ta stilling til? Overnatting for yngre lag? Håndball? 

6. Anlegg  
6.1. BSK Arena 

Administrasjonen utarbeider skriv med oppsummering av sakshistorikken så langt. Sendes Oslo 
kommune og politisk ledelse. Sendes til HS for innspill. 

Planlagt møte med Byrådsleder, UDE og OVK førstkommende og påfølgende uke.  

6.2. Bækkelagshallen  

Ingen endring av status vedrørende salg. 

Dusjer og toaletter som har vært ødelagt blir utbedret i disse dager. Samt service på scoreboard. 

6.3. Sportsplassen  

Kortsiktig vedlikeholdsbehov  

Mindre vedlikehold for å opprettholde kvaliteten på Sportsplassen. Prinsippdiskusjon 
vedrørende kostnadsdekning med Sportsplassen AS.  
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Det som er gjort/er satt i gang er: 

• Oppussing av miljøhuset ferdig. 

• Tribune er ferdig 

• Anbud på lys er kommet og bør/må skiftes. Gjort slik at vi kun belyser gresset når det 
foregår trening på det, mens at det blir belysning rundt banen for at både folk og grupper 
kan trene på tartandekket. Ny pris 650.000,- 

• Vi stenger for islegging på gresset til vinteren (det skadet for mye av gresset.) Islegger 
fremdeles 5er banen. 

• Dugnader for rydding etc. Med vaktmestere og frivillige. Borander (?) holder i det. 

• Vaktmestere klipper, sander, lufter og vanner etc. (de er fortsatt delvis permittert.) 
Elektrisitet på EKG2 jobbes med om dagen.  

Utskifting/utvikling av 7-er banen (ikke igangsatt enda.) Kommer som en del av 
budsjettprosessen for 2022 (undervarme og nytt kunstgress). Fotballen ser også på muligheten 
for å snu 5er banen mot trikken og legge 7er banen diagonalt. 

Vedtak; HS vedtar forskuttering av betaling for ny belysning på Sportsplassen.  

7. Strategi og prosess for inkludering av nye grupper  

På vent inntil BSK Arena er avklart i kommunen.  

8. Eventuelt  

Ingen saker på aktuelt. 

 

Møtet ble hevet kl. 20:30. 

 
 
 
 
 
 

 

Øystein R. Sundelin (sign) Kristine Larneng 
Styreleder Sekretær 


