HOVEDSTYRET

2020-2021

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

Tid:

Tirsdag 09. mars 2021 kl. 17:00

Sted:

Teams

Til stede:

Øystein R. Sundelin, Ove Hobbesland, Tom A. Vestby, Jens Naas-Bibow, Pål Christian
Ingierd, Lise Moe, Martin Andersson, Åse Wikshåland, Pål Trælvik, Magnus Borander,
Frederic Ottesen, Henriette Lunde, Simen Skogstad, Martin Schälli, Anders
Storbråten, Jon Anders Henriksen og Heidi Lier Wisløff (referent)

Forfall:

Thomas Rustad

1. Godkjenning av innkallelse og dagsorden
Godkjent.

2. Godkjenning av referat
Referatet fra 26.01.2021 ble godkjent med følgende anmerkninger;
Referat ptk 4 Økonomi og budsjett (siste avsnitt): " Kart er regnskapsmessig å regne som
anleggsmiddel". Dette er pt ikke riktig, og strykes fra referatet.
Referat punkt om budsjettmodell: Orienteringsgruppa melder at de kommer dårlig ut med ny modell,
slik at det vi gå ut over elitevirksomhet (stipender).
Presisering av modell: Budsjettet for 2021 står, men elitefordeling skal diskuteres hvert år.

3. Sportsrunden
Fotball: God sportslig aktivitet, men utfordrende å planlegge treninger med Koronasituasjonen.
Ønske om at man diskuterer tidspunkt for innkreving av aktivitetsavgift.
Innebandy: Gjennomført mye av treningen utendørs. Trening er vanskeligere gjennomførbart i de
eldre årsklassene.
Friidrett: Får gjennomført treninger, men med noen begrensninger.
Orientering: Kjerneaktivitet gått som normalt. Elite går inn under toppidrettsregler. Stor deltakelse
på turorientering.
Håndball og ski var ikke representert under sportsrunden.

4. Status
Vi planlegger for gjennomføring av NC 2021 inntil det eventuelt foreligger retningslinjer som gjør at vi
ikke får gjennomført arrangementet.
a.Administrasjonen
Sportsadministrativ funksjon er på plass (Ulrik og Anders, 50% hver, som rapporterer til Lise). Rikke
hentes tilbake fra permittering når den generelle idrettsaktiviteten er i normal funksjon igjen.
Det vises til vedlegg 1 – Organisering sport.
b.Norway Cup 2021
Man følger med på land som ligger noe foran oss mht vaksineløp, hvordan disse foretar «gjenåpning»
etter Korona. Det legges frem rapporter knyttet til dette hhv 8. april og 8. mai.
Det jobbes godt med struktur og beredskapsplaner for ulike scaniarier.
Beslutning om rammer knyttet til arrangement må fattes senest medio mai.
Med unntak av internasjonale lag er man på samme nivå på antall påmeldinger som i 2019 på samme
tidspunkt. Man kommer til å gå ut med (generell) informasjon om håndtering av smittevernstiltak.
Det vil kun være norske lag og dommere ved årets NC.

5. Anlegg
a.BSK Arena
Sak til behandling i Byrådet førstkommende torsdag omtaler også BSK Arena. Sakene er klare til å
behandles i Byrådet. Det er gikk positive signaler om at Bystyret vil behandle aktuelle saker 24. mars.
Det vises til utsendt informasjon om prosjektet – vedlegg 2 – Fremdrift prosjekt Ekeberg, BSK Arena.
b.Sportsplassen, utbedringer og forbedringer
Planlagte kortsiktige tiltak er oppsummert i eget dokument – vedlegg 3 – Forbedringer Sportsplassen.
Disse vil bli presentert for Årsmøtet.
Det er startet dialog med øvrige interessenter i Sportsplassen med intensjon om å få mer sportslig
aktivitet knyttet til anlegget. Dette er beskrevet i vedlegg 4 – Sportsplassen. Gruppene anmodes om
å ta dokumentet inn for diskusjon. Konseptet presenteres ikke i sin helhet for Årsmøtet 2021.
Diskuteres i HS på et senere tidspunkt.
Fotballgruppen applauderer initiativet.

6. Årsmøte
a. Budsjett 2021
Korrigering til utsendt budsjett: kartstøtte til O-gruppa var ikke med på utsendt versjon.
Aksjon: Dette legges inn i revidert versjon av budsjettet.
b. Regnskap 2020
Det ble foretatt gjennomgang av revisor. Det vises til vedlegg 5 – Oppsummering revisor.

c. Lovendringer
Tor Rønholdt presenterte på forrige HS-møte foreslåtte endringer. Det ble presisert at endringer kun
er av redaksjonell/språkmessig karakter. OIK bekrefter at slike endringer kan fattes samlet i ett
vedtak.
Ønske om endring: AU konstituerer seg selv (men med de rollene som er bestemt).
Fotballgruppen meldte inn ønske om mer fleksibilitet i organiseringen av gruppestyrene. Man er
enige om de funksjonene som skal dekkes, men ønsker mer fleksibilitet knyttet til når de ulike
funksjonene er på valg etc.
d. Beretning 2020
Dersom det er innspill til endringer, må disse kommuniseres snarlig.
Det vises til vedlegg 6 – Bækkelaget Årsrapport 2020.
e. Administrasjonshåndbok/organisasjonsplan
Det er foretatt endringer/tilpasninger i henhold til dagens praksis. Vedlegg 7 – Organisasjonsplan.
Det anmodes om at endringer meldes inn fortløpende gjennom året.
f. Innstillinger på dirigent, protokollunderskrivere, mm.
Forslag dirigenter: Kjersti og Øystein
Protokollunderskrivere og referenter avtales i forbindelse med gjennomføringen av møtet.
Hedersbevisningskomiteen har kommet med innspill til æresmedlem.
Aksjon: Øystein utarbeider et notat til diskusjon i HS.
Det ble besluttet at regnskapet legges ut offentlig frem til årsmøtet, og deretter tas av nett.
Forslag Kandidat til årets junior: Sander Vossan Eriksen med 2 sølvmedaljer i junior-VM hopp,
individuelt normal bakke + lag, samt en rekke gode internasjonale plasseringer.
Aksjon: Det sjekkes om han fikk tilsvarende pris i fjor.

6. Eventuelt
Intet.

Møtet ble hevet kl. 19:25.

Øystein R. Sundelin
Styreleder

Heidi Lier Wisløff
Nestleder

