BÅTSFJORD SPORTSKLUBB
Tilstede: Solveig Lund, Mette Aarnes, Tove Laila Ingebrigtsen, Runar Mikalsen, Jarle Nilsen,
Ann Kristin Jakobsen, May Bente Eriksen.
Meldt forfall: Bjørn Aarnes
Båtsfjord 1. november 2010
Protokoll fra styremøte
Mandag 1. november kl 19.00 på kantina i idrettshallen.
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SAKSUTREDNINGER/VEDTAK
SAK 56/10

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Følgende protokoll er til godkjenning:
-

Styremøte tirsdag 11.10.10

Protokollen er sendt ut på mail til hovedstyrets medlemmer.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

SAK 57/10

SAKER TIL ORIENTERING

a)

20 personer deltok på Aktivitetslederkurs i barneidrett i oktober. De
fleste av disse tilhører BSK. Det er meget positivt at vi får inn nye
personer som trenere i de ulike gruppene.

b)

BSK deltar med 3 voksne og 6 ungdommer på Idrettens Superhelg i
Karasjok første helga i november.

c)

I forbindelse med Operasjon Dagsverk har 2 ungdommer ryddet
garderobe 4, strømgarderoben og skigarasjen. Alt utstyret som har stått
rundt omkring er ryddet og satt på plass. BSK-kontoret er også ryddet,
og er klart til å tas i bruk. Dette har vi betalt 400 kr for.

d)

Det søkes framdeles midler rundt omkring for å få råd til baneskillere i
bassenget. Vi må fortsette å jobbe mot kommunen for å få dette
realisert.

e)

Vi ber undergruppene redegjøre for statusen på loddsalget på møtet.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 58/10:

LÅSING IDRETTSHALL
Det er nå byttet låsesystem, hvor det blant annet er tidslås for å
forhindre at det står åpent. Dørene er programmert til å låses opp kl
16.45 og låses kl 20.30. Dette kan vi endre på etter ønsker/behov.
Fredag, lørdag og søndager er det låst og må åpnes med chip. Ved
arrangementer gir vi beskjed til teknisk etat slik at dørene står åpent i
det tidsrommet vi bestemmer.
Det er slutt på vaktholdet i idrettshallen og alle som skal ha tilgang på
hallen må hente seg en chip på teknisk etat.
Dette vil si at det er vi som har aktivitet som er ansvarlig for følgende;
- Tilsyn av barn som er i hallen. Både de som er på trening og de
som er rundt.
- Evakuering av hall ved brannalarm eller ulykker.
- Sjekke at den røde døra og garasjeporten er låst, skru av lyset og
sørge for å få alle ut av hallen når vi forlater.
- Sørge for at det ikke står noe i mellom dørene slik at de kan låses
når vi går.
BSK har ingen ansvar i forhold til styrketreningsrommet.

VEDTAK:

Vi tar orienteringen til etterretning og gir trenere og ledere beskjed om
ansvaret og låserutinene. Men vi må gå i dialog med kommunen for å
avklare ansvarsforholdene og begrense bruk av idrettshallen som
oppholdssted og lekeplass for uorganisere unge.

SAK 59/10:

NETTSIDEN
Det haster med å få en ny hjemmeside på plass. May Bente har siden
det forrige møte forsøkt å komme i kontakt med nettleverandøren for å
få utbedret et par feil med den nye sida. Det viser seg at leverandøren
ikke er mulig å kontakte via tlf, og de svarer heller ikke på mail. Feilene
går blant annet ut på at det bare er mulig å vise en nyhet om gangen, og
slik kan vi ikke ha det.
Som en konsekvens av dette har jeg bedt om et tilbud fra Custom
Publish, som leverer sider både til Båtsfjord kommune og BUL i Alta.
De har en spesialtilpasset løsning for klubber med en meget god
hjemmesideløsning som er enkel å bruke. Denne inneholder blant annet
en aktivitetskalendermodul og muligheten for å tidsstyring artikler.

VEDTAK:

Vi går for Custom Publish tilbudet hvor de designer oss en side for
5000kr, med en månedskostnad på 500kr. Vi vil rimelig kjapt si opp
den forrige sida, og overføre www.baatsfjordsportsklubb.no domenet til
en ny side.

SAK 60/10:

LOVER OG REGLER
Finnmark Idrettskrets har gitt oss 2 mulige datoer for gjennomgangen
av idrettens lover og regler. Disse er onsdag 17. eller tirsdag 23.
november.

VEDTAK:

Vi bestiller kurset tirsdag 23. november kl 18.00. Styremedlemmene i
alle styrene bør delta på dette møtet.

SAK 61/10:

EVENTUELT

-

Fotball planlegger å avholde aktivitetssøndager for å gi et lektilbud
til barn og ungdom.
Husk nødvendigheten av å rapportere inn lønn og honorarer til
skatteetaten.
Vi arrangerer juletrefest 3. juledag. May Bente sender ut
arbeidsliste.
BSK-lotteriet trekkes lillejulaften og vinnerne annonseres på
Linken Radio.

