BÅTSFJORD SPORTSKLUBB
Runar Mikalsen
Mette Aarnes
Ann Kristin Jacobsen
Solveig Lund
Tove Laila Ingebrigtsen
Jarle Nilsen
May Bente Eriksen
Båtsfjord 12. april 2010
PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Mandag 12.april kl 20.00 på kantina i idrettshallen.

SAKSLISTE
SAK 23/10:
SAK 24/10:
SAK 25 /10:
SAK 26/10:
SAK 27/10:
SAK 28/10:
SAK 29/10:
SAK 30/10:

Hilsen

May Bente Eriksen
Leder

GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKER TIL ORIENTERING
NY NESTLEDER - HOVEDSTYRET
17. MAI ARRANGEMENTET
BÅTSFJORDMESSA 12. JUNI
NYE INTERNETTSIDER
MØTEPLAN HOVEDSTYRET VÅREN 2010
INNKOMMET FORSLAG PÅ ÆRESMEDLEM

SAKSUTREDNINGER/VEDTAK
SAK /10

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Følgende protokoll er til godkjenning:
-

Styremøte torsdag 04.03.10

Protokollen er sendt ut på mail til hovedstyrets medlemmer.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

SAK /10

SAKER TIL ORIENTERING

a)

Den nye avtalen med kommunen ble vedtatt i kommunestyret i mars.
Kommunen har nå overtatt lån, forsikring, service og reparasjoner på
tråkkemaskina. Tilskuddet for 2010 er redusert til 100.000kr.

b)

Årsmøtene for alle undergruppene og hovedstyret er nå gjennomført.

c)

Team Båtsfjord-treningene er avsluttet for sommeren. Sindre skal ha en
evaluering med ungdommene i løpet av neste uke. Det er aktuelt å starte
opp med nye treninger igjen til høsten.

VEDTAK:

SAK /10:

Orienteringene tas til etterretning.

NY NESTLEDER - HOVEDSTYRET
Da det ikke lyktes valgkomiteen å finne ny nestleder til årsmøtet, må vi
så snart vi har en aktuell kandidat klar, avholde et ekstraordinært
årsmøte med valg. Jeg foreslår at vi gjør dette samtidig som vi avholder
fellesmøtet med styrene til alle undergruppene.
Vi diskuterer aktuelle kandidater på møtet.

VEDTAK:

Ekstraordinært årsmøte med valg av ny nestleder avholdes innen
utgangen av april.

SAK /10:

17. MAI ARRANGEMENTET
Det er ski og fotball som i år er ansvarlig for 17. mai arrangementet
2010. Vi ber de ansvarlige for fjorårets arrangement om å gi div lister
og evalueringa videre til årets arrangører slik at de kan dra nytte av
dette.
Vær spesielt obs på forhåndsreglene vi må ta med det nye gulvet med
tanke på riper og vannsøl.
Som tidligere vedtatt deles de årlige inntektene fra 17. mai
arrangementet med 1/5 til hver av undergruppene.

VEDTAK:

Ski og fotball samarbeider om 17. mai arrangementet i år.

SAK /10:

BÅTSFJORDMESSA 12. JUNI
Det må dannes en messekomité som må starte arbeidet med å sende ut
invitasjoner snarest. Da vi ikke kommer til å ha biler inni hallen i år må
det gjøres en solid jobb for å få flere utstillere/selge mer standmeter.
Alle undergruppene skal ha med minst en representant i komiteen. May
Bente har sagt seg villig til å være koordinator i år også.
Båtsfjordmessa er i år 25 år og dette må markeres på en skikkelig måte.

VEDTAK:

Følgende sitter i messekomiteen: Viktoria Godtvassli, Tove Laila
Ingebrigtsen, Eva Alfredsen, Jarle Nilsen, Lone Johnsen og Anja
Sørensen. Hovedstyret gir komiteen ansvaret for markeringa av 25 års
jubileet.

SAK /10:

NYE INTERNETTSIDER
Internettsida vår www.baatsfjordsportsklubb.no er fra 2003 og man må
bruke gamle utdaterte programmer på den gamle stasjonære pcen på
kontoret for å oppdatere den. I tillegg betaler vi nesten 12.000kr for n3sport sidene som undergruppene med noen unntak, nesten ikke bruker.
Vi har fått tilbud fra Agdernett om en ny hjemmeside, med en
publiseringsløsning som innebærer at man kan oppdatere nettsiden fra
internett. De har tilbudt oss å designe en ny side gratis mot at vi binder
oss for 12 mnd. Skulle vi velge å gå for denne løsningen vil både
hovedstyrets og undergruppenes hjemmeside ligge i samme løsning,
med egne undersider.

VEDTAK:

SAK /10:

Vi foreslår å gjøre følgende:
- Si opp avtalen med n3-sport å spare 12.000kr.
- Designe en ny hjemmeside for hele klubben, med en ny og bedre
publiseringsløsning fra samme leverandør som
baatsfjordsportsklubb.no. (Vil gi en årlig kostnad på ca 6.000kr.)
- Si opp internettabonnementet vårt (besparelse på over 8.000kr) og
koble oss på kommunens fibernett. Dette vil være et låst trådløst
nett som vi kan bruke på kontoret og i forbindelse med
Båtsfjordmessa.

MØTEPLAN HOVEDSTYRET VÅREN 2010

Forslag:
Mandag 3. mai kl 19.30
Mandag 7. juni kl 19.30

SAK /10:

INNKOMMET FORSLAG PÅ ÆRESMEDLEM

Bsk ski / skiskyting ønsker å fremme forslag på at Roy Ivar Isaksen utnevnes til æresmedlem i
Båtsfjord Sportsklubb.
Begrunnelsen for forslaget er at Roy i veldig mange år har vært en pådriver for skiidretten i
Båtsfjord. Han har i denne perioden lagt ned utrolig mange dugnadstimer for at Båtsfjord
befolkning i vinterhalvåret skal ha gode skiløyper til disposisjon. De siste årene har løypene
også vært benyttet av turgåere til fots.
Siden Ordofjellrennet ble arrangert for første gang i 1978 har Roy vært delaktig i
forarbeidene, både som komitèmedlem og rennleder og primus motor.
Roy har A, B og C trenerkurs i langrenn og har vært trener i klubben siden slutten av 70begynnelsen av 80-tallet. Han har vært aktiv i kommunens bedriftsidrettsarrangementer og har
deltatt på turskirenn i mange år, de siste årene også vært deltager i Birkebeinerrennet.
For sin innsats innen idretten har Roy tidligere mottatt Båtsfjord kommunes kulturpris og
hederstegn fra Finnmark skikrets.
Roy har også vært med på å fram skisporten i Båtsfjord, og skigleden for barn og unge, de
siste 10 år ved å være med på å innføre skiskyting i klubben.
Vi mener de punktene vi har nevnt vil være kvalifikasjoner som gjør et æresmedlemskap
mulig.

Med hilsen
Styret
Bsk Ski/Skiskyting

VEDTAK:

Båtsfjord Sportsklubb utnevner Roy Isaksen til æresmedlem

