BÅTSFJORD SPORTSKLUBB
Tilstede: Solveig Lund, Bjørn Aarnes, Mette Aarnes, Tove Laila Ingebrigtsen, Runar
Mikalsen, May Bente Eriksen.
Meldt forfall: Jarle Nilsen, Ann Kristin Jakobsen.
Båtsfjord 13. desember 2010
Protokoll fra styremøte
Mandag 13. desember kl 19.00 på kantina i idrettshallen.

SAKSLISTE
SAK 62/10:
SAK 63 /10:
SAK 64/10:
SAK 65/10:
SAK 66/10:

Hilsen

May Bente Eriksen
Leder

GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKER TIL ORIENTERING
BSK-LOTTERI
JULETREFEST
AKEBAKKE I NORDSKOGEN

SAKSUTREDNINGER/VEDTAK:
SAK 62/10

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Følgende protokoll er til godkjenning:
-

Styremøte tirsdag 01.11.10

Protokollen er sendt ut på mail til hovedstyrets medlemmer.
VEDTAK:

SAK 63/10

Protokollen godkjennes.

SAKER TIL ORIENTERING

a) BSK har pr 13.12.10 294 stk registrert på grasrotandelen. Dette vil i 2010 utgjøre ca
155.000kr.
b) Tallene fra momskompensasjonsordningen er kommet, og BSK vil få kr 28.393. Dette
er betydelig mindre enn vi var forespeilet, og vi får håpe at ordningen blir styrket til
neste år.
c) BSK-svømming er tildelt 20.000 kr fra Sparebank1s gavefond, til montering av
baneskillere i svømmehallen. De mangler nå 30.000kr og vil fortsette arbeidet med å
samle inn det resterende beløpet over nyåret. Planen er å montere festene når
bassenget tømmes for vann til sommeren.
d) Arbeidet med nettsida begynner nå å ta form. Et utkast ligger på
www.baatsfjordsportsklubb.no Gi eventuelle tilbakemeldinger til May Bente.

VEDTAK:

SAK 64/10:

Orienteringene tas til etterretning.

BSK-LOTTERI

Vi nærmer oss trekningsdato for årets BSK-lotteri, og må intensivere arbeidet for å få solgt
flest mulig av loddene.
Følgende spør om julepremier fra matbutikkene:
Solveig – Rimi
Tove Laila – Rema
Mette - Ica
May Bente spør Linken Radio om de kan annonsere vinnerne på lillejulaftensendingen.
VEDTAK:

Trekningen foretas 23. desember av May Bente Eriksen og Beate Sund.
Alle loddbøkene må leveres innen 22. desember.

SAK 65/10:

JULETREFEST

Som tidligere år skal BSK skal avholde aktivitetsjuletrefest i romjula. Det sendes ut egen mail
med arbeidsliste til undergruppene. Skigruppa er opptatt med romjulssprint og deltar derfor
ikke.

Følgende må gjøres i forkant:
- Sende ut mail med fordelte arbeidsoppgaver – ok
- Booke hall hos kulturkontoret – ok
- Legge inn på nettsiden til kommunen – ok
- Sende mail til Linken Radio – ok
- Lage lapper og dele ut til barn/voksne på nissefesten fredag.
- Henge opp lapper på butikkene – ok

VEDTAK:

Vi avholder juletrefest mandag 27. desember. Inngang kr 30 som
inkluderer saft, pepperkaker og nissepakke.

SAK 66/10:

AKEBAKKE I NORDSKOGEN
Opplyst akebakke i Nordskogen har stått på kommunens plan for
idrettsanlegg i mange år. I forbindelse med folkehelseprosjektet er nå
55.000kr satt av til dette formålet. BSK har sendt et skriv til kommunen
om akebakke på ”Lillehøna”. Vi ønsker å være med på å realisere
bakken, såfremst kommunen tar på seg eieransvar for utvidelsen av
lysløypa, og kostnaden ved opplysning. Det vil ikke være aktuelt å
bruke noe mer penger enn 55.000kr og Frivilligsentralen har sagt seg
villig til å bidra i det administrative arbeidet. Planen er at arbeidet skal
gjøres til sommeren når sneen er borte.
Blir dette realisert etter planen vil skigruppa få i oppgave å kjøre
tråkkemaskinen over Lillehøna og ned akebakken, slik at den blir
skikkelig tilrettelagt.

VEDTAK:

Vi er positive til prosjektet og ønsker å være med.Men vi vil at det
sendes ut en liten spørreundersøkelse vedrørende plasseringen av
akebakken nå i vinter. Det er viktig at den blir brukt.

