HOVEDSTYRET

2021-2022

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

Tid:

Torsdag 3. juni 2021 kl. 18:00

Sted:

MS Teams

Til stede:

Øystein R. Sundelin, Heidi Lier Wisløff, Ove Hobbesland, Kristine Larneng (referent),
Frederic Ottesen, Anders Storbråten, Jon Anders Henriksen, Jens Naas-Bibow,
Øystein Heggelund Dahl, Martin Andersson, Åse Wikshåland, Magnus Borander,
Simen Skogstad, Martin Schälli, Thomas Rustad og Pål Trælvik

Forfall:

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
Innkallelsen og dagsorden ble godkjent.
2. Godkjenning av referat
Referatet fra 18. mai 2021 ble godkjent.
3. Økonomi
Lise redegjorde for klubbens økonomi pr. 1. mai. Basert på forutsetningene som er lagt til grunn ser
vi ut til å gå mot et underskudd på 8 mill.
Pål orienterte om kompensasjonsordningene der Lotteri- og stiftelsestilsynet, som forvalter
ordningen, ikke har gitt oss et entydig svar om hva vi kan forvente av kompensasjon.
Vi må i søknaden om kompensasjon og i annen myndighetskontakt understreke behov for støtte for å
kunne planlegge Norway Cup 2022. Pål har vært i kontakt med flere partier på Stortinget om det er
aktuelt å legge inn ekstraordinær støtte til Norway Cup i revidert nasjonalbudsjett for 2021, som
behandles på Stortinget i disse dager.
HS vedtok i fjor en prioritering av breddeidretten, planleggingen av Norway Cup 2022 og
gjennomføring av BSK Arena som det viktigste i fordelingen av ressursene vi har. Denne
prioriteringen må fremdeles være gjeldende. Anders og Ulrik er derfor ikke permittert.
Diskusjon om modell for fordeling av midler i 2021-2022 som hensyntar behovene til den enkelte
gruppe i år og gruppens oppsparte midler og egenkapital.
Håndball og Orientering – viktig å ikke spare oss til fant. Fokus 2021, øke topplinje, utvide NC til
håndball. Økonomi solid. Har vi råd til å permittere Pål, midt i denne vanskelige perioden. AU har satt
vurderingen på vent, uansett ingen permittering for kompensasjonsordning og BSK Arena er vedtatt.

4. Status drift
a. Administrasjonen
Pål redegjorde for permitteringene som er iverksatt i administrasjonen fra 15. juni 2021. Målet er å
hente ansatte tilbake gradvis i august, oktober og november. De som primært jobber med
breddeidrett fortsetter inntil videre. AU har besluttet at generalsekretæren fortsetter frem til vi har
nærmere avklaringer om kompensasjonsordningen og BSK Arena på plass. AU vil deretter vurdere
om det vil være riktig å permittere generalsekretæren. Beslutningen støttes av HS.
b. Norway Cup
God informasjonsdeling, mange henvendelser. Ikke stor frykt for varemerke/omdømme da vi er i
samme posisjon som alle andre store fotballturneringer i Norden.
Pr nå har sponsor-poolen vår minsket betraktelig. Utover høsten må det legges ned et arbeid for å
rekruttere og motivere nye sponsorer for Norway Cups 50 årsjubileum i 2022.
c. Aktivitetsavgift
Diskusjon om fremskynning av fakturering aktivitetsavgift, fakturere i to omganger, og ev. øke felles
aktivitetsavgift opp til og med junior (16 år). Konkludert at dette bør utredes, men for knapp tid nå
frem til 15. juni.
5. Anlegg
Kommuneadvokaten har den 01.06.2021 oversendt sin konklusjon til byrådsavdelingen for oppvekst
og kunnskap. Det ble avholdt møte med byrådsavdelingen den 02.06.2021 med sikte på at sakene
kan fremmes av byrådet og behandles av bystyret 16. juni. Vi har ikke fått innsyn i
Kommuneadvokatens vurderinger, men deres konklusjon har imidlertid medført stor usikkerhet mht.
om saken blir behandlet i førstkommende bystyremøte. Arbeidet mot UDE iverksettes igjen når det
foreligger vedtak i bystyret, ev. etter sommeren.
Planlegging av barneskole på Holtet videregående/Bækkelagshallen er utsatt til 2027.
Sportsplassen. Vaktmesterne jobber godt og har invitert til dugnad miljøhuset mm. BSK Eldres og
Bækkelagshuset er positive til visjoner for Sportsplassen, men har ikke penger. Sportsplassen er 100
år i år, friidrett og fotball arrangerer dugnad for å få det fint.
HS utgjør generalforsamling for klubbens to heleide aksjeselskap. AU har innstilt på at AU velges som
styre for både AS Bækkelagshallen og BSK Arena AS.
Oppsummering fra Generalforsamling BSK Arena AS.
Vedtak: Årsregnskap for regnskapsåret 2021 godkjennes.
Vedtak: Styrevalg – i henhold til innstilling.
Oppsummering fra Generalforsamling Bækkelagshallen AS.
Vedtak: Årsregnskap for regnskapsåret 2021 godkjennes.
Vedtak: Styrevalg – i henhold til innstilling.
Vedtak: HS gir AU fullmakt til å finne kandidater til styrene i AS Sportsplassen og Bekkelagshuset.

6. Idrettsglede for alle
Oslo Idrettskrets har bevilget 385 000 til to ukers idrettsskole i regi av BSK i uke 27 og 31. Ukene
planlegges sammen med gruppene. Fokus er mot sognets beboere (bydel Nordstrand).
Kan kun kreve betalt for kostnader il frukt etc. Positivt med hensyn til rekruttering.
Håndball ønsker å begrense sommerskole til planlagte betalbare arrangementer da det gir viktige
inntekter. Innebandy ønsker å gjøre begge deler.
7. Strategi for inkludering av nye grupper
Heidi og Åse redegjorde for arbeidet i gruppen som forbereder en sak for AU og HS om prosess for
inkludering av nye grupper. Gruppen har jobbet frem diskusjonspunkter om eliteidrett,
dugnadsinnsats, felles aktivitetsavgift, organisatoriske forhold, økonomi, mm. Gruppen la også frem
en foreløpig tidslinje for det videre arbeidet, der det er planlagt å gå i dialog med de eksisterende
gruppestyrene til høsten.
8. Eventuelt
Intet til eventuelt.

Møtet ble hevet kl. 19:25.
Øystein R. Sundelin /s/
Styreleder

Kristine Larneng /s/
Referent

