BÅTSFJORD SPORTSKLUBB
Solveig Lund, Bjørn Aarnes, Mette Aarnes, Tove Laila Ingebrigtsen, Runar Mikalsen, Jarle
Nilsen, Ann Kristin Jakobsen, May Bente Eriksen.
Båtsfjord 31. august 2010
PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Tirsdag 31. august kl 19.00 på kantina i idrettshallen.
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SAKSUTREDNINGER/INNSTILLINGER
SAK 39/10

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Følgende protokoll er til godkjenning:
-

Styremøte mandag 14.06.10

Protokollen er sendt ut på mail til hovedstyrets medlemmer.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

SAK 40/10

SAKER TIL ORIENTERING

a) Bsk-kontoret er ryddet, malt og vasket. Alle gamle papirer er arkivert.
b) Det har vært innbrudd på Gropa i juli og den nye projektoren ble stjålet. Saken er
anmeldt og det jobbes med forsikringen.
c) Status BSK-lotteriet. Alle undergruppene bortsett fra svømming har fått utdelt loddene
og begynt å selge. Vi tar en gjennomgang på møtet.

VEDTAK:

SAK 41/10:

Orienteringene tas til etterretning.

HALVÅRSREGNSKAP
Halvårsregnskapet til hovedstyret er ferdig og vil gjennomgås på møtet.

VEDTAK:

Økonomien er under kontroll og orienteringen tas til etterretning.

SAK 42/10:

BARNEIDRETTSKURS
Barneidrettskurset er på til sammen 16 timer og vil gå over 4
ettermiddager 12. og 13. + 19. og 20. oktober.
Tirsdag 12. oktober 4 timer: Modul 1 – mål og verdier i barneidretten.
Onsdag 13. oktober 4 timer: Modul 2 – barns utvikling og lekens
betydning.
Tirsdag 19. oktober 4 timer: Modul 3 – trenerrollen i barneidretten, og
miljøtilrettelegging.
Onsdag 20. oktober 4 timer: modul 4 – tilvenning og opplæring til
idrett, og planlegging.
Kursavgiften er på 250 kr og inkluderer kursmateriell og enkel
servering. Elever i videregående skole får kurset dekket.
Kurset gir kursbevis som "Aktivitetsleder i barneidrett" i Norges
Idrettsforbunds kurssystem. Kurslærer vil være Nils Peder Eriksen fra
Finnmark Idrettskrets.

VEDTAK:

Vi skal aktivt jobbe for å få trenere, framtidige trenere, foreldre,
ungdommer o.a. til å delta på kurset. BSK dekker kursavgiften for alle
våre medlemmer.

SAK 43/10:

NETTSIDEN
Førsteutkastet til nettsiden er klar. Se gjennom
http://baatsfjordsportsklubb.4site.no/ og kom med tilbakemeldinger på
møtet.
Vi ber undergruppene lage oversikter over aktivitet, terminlister,
treningstider, trenere og styret slik at det er klart til å legges inn på den
nye hjemmesida.

VEDTAK:

Alle undergruppene må finne ansvarlige for hjemmesidene. Sammen
kommer vi fram til en dato for opplæring i bruk av den nye sida. Det
anbefales også at lederne også deltar.

SAK 44/10:

TIMEFORDELING IDRETTSHALL
Vedlagt ligger oversikt over timene i idrettshallen. Ber lederen av
fotball og badminton om å ha klart en oversikt over behov for timer
skoleåret 2010/11.

VEDTAK:

Timene er fordelt og oversikten sendt til kommunen.

SAK 45/10:

DELTAKELSE PÅ BARNAS DAG
Mandag 6. september kl 17-20 avholdes barnas dag i
idrettshallen. Alle lag og foreninger som har idrett og aktiviteter
for barn og unge er invitert til å delta på en aktivitetsdag.
Dette vil være en god arena for å oss fram og rekruttere nye
medlemmer.
Alle undergruppene i BSK har sagt ja til å være med. Det
kommer til å delta mange barn, og det vil bli lagt opp til ulike
stasjoner hvor idrettene får presentere seg for barn og foreldre.

VEDTAK:

Alle BSKs undergrupper deltar på barnas dag.

SAK 46/10:

INFORMASJONSFOLDER BSK
Vi må oppdatere og trykke opp en ny informasjonsfolder. May
Bente tar med et utkast til møtet. Undergruppene må snarest
sende oppdatert informasjon til folderen.

VEDTAK:

Den nye informasjonsfolderen vår skal være klar til barnas dag
6. september. May Bente gjør jobben og oversikt over
kontaktpersoner og treningstider sendes til henne snarest.

