BÅTSFJORD SPORTSKLUBB
Beate Sund
Tove Laila Ingebrigtsen
Jarle Nilsen
Solveig Lund
Mette Aarnes
Runar Mikalsen
Ann Kristin Jacobsen – observatør.
May Bente Eriksen
Båtsfjord 4. februar 2010
PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Torsdag 4. februar kl 19.00 på kantina i idrettshallen.
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SAKSUTREDNINGER/VEDTAKER
SAK 11/10

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Følgende protokoll er til godkjenning:
-

Styremøte mandag 11.01.10

Protokollen ligger er sendt ut på mail til hovedstyrets medlemmer og ligger på nettsida
www.baatsfjordsportsklubb.no

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

SAK 12/10

SAKER TIL ORIENTERING

a)

Team Båtsfjord treningene er startet opp. Nærmere 20 ungdommer
deltar hver gang.

b)

Grasrottrykk til alle undergruppene bestilt. Skal brukes på alle
representasjonsklær.

c)

Innkallinga til årsmøtene i mars er lagt ut på nettsida og kommer i
Finnmarken lørdag 30. januar.

d)

Da kulturmidlene er halvert fra 2009 til 2010 vil dette føre til en
nedgang på disse midlene på ca 24.000kr for BSK. Husk å ta denne
reduksjonen med i budsjettarbeidet.

e)

Reviderte vedtekter og organisasjonsplanen sendes ut til gjennomsyn i
løpet av februar. Behandles på hovedstyremøtet i mars og vedtas
deretter på årsmøtet.

f)

BSK-badminton hadde i forrige uke en sammenkomst med trenere og
utøvere hvor de kom fram til felles spilleregler for treningene.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 13/10:

MÅLSETNINGER FOR 2010.
Fotball:
-

Forbedre administrative rutiner, jobbe for å gjennomføre
arbeidsoppgavene på årshjulet.
Øke aktiviteten på aldersbestemt nivå.
Seriespill for aldersbestemte lag.

Badminton:
-

Øke medlemstallet
Få en foreldregruppe til å fungere.
Ta vare på medlemmene våre.
Jobbe for å beholde dagens aktivitetsnivå.

Svømming:
-

Delta på alle stevnene i Finnmark, også delta på stevner utenfor
fylket.
Delta på treningsamlinger i Karasjok og Helsinki.
Jobbe for å holde medlemstallet stabilt.
Få 2-3 svømmere på kretslaget.
God trivsel i klubben, jobbe for å holde på ungdommen og de
eldste svømmerne.

Bryting:
- Jobbe aktivt for å bedre rekruttering til brytinga i alle aldersgrupper.
- Rekruttering av gutter prioriteres.
- Delta på stevner og treningssamlinger lokalt og internasjonalt.
- Delta på NNM og de NM vi anser fornuftig.
- Blir det medaljer på nasjonalt nivå kommer det som bonus.
- BRYTING SKAL VÆRE ARTIG!
Ski/skiskyting:
- Opprettholde høy aktivitet på skikarusell og trimaktiviteter for
Båtsfjords befolkning.
- Jobbe for økt deltagelse i Ordofjellrennet.
- Rekruttere nye trenere, beholde og videreutvikle de trenerne vi har.
- Fortsatt ha trivsel i fokus.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 14/10

UTARBEIDELSE AV ÅRSHJUL
Vi sitter en del personer i BSK og vet mye om hva som skal gjøres i
hodet. Skulle en av oss falle fra på noen måte, vil verdifull kunnskap
forsvinne og de som eventuelt skal ta over vil få en formidabel jobb
med å få oversikt over alle arbeidsoppgavene.
Det nærmer seg årsmøter og flere nye personer skal inn i de ulike
styrene. Det er svært viktig at disse personene allerede fra starten av blir
gjort klar over arbeidet styret gjør og får tildelt sine
arbeidsområder/oppgaver.
Det er ønskelig at de andre undergruppene utarbeider slike årshjul.

VEDTAK:

Alle undergruppene skal ha utarbeidet et årshjul med oversikt over faste
arbeidsoppgaver og presentere dette på årsmøtet.
Styremedlemmer/trenere skal deretter få utdelt årshjulet slik at de til en
hver tid vet hva det jobbes med og deres arbeidsoppgaver.

SAK 15/10

BSK-AVTALEN MED KOMMUNEN
Solveig, Morten og May Bente hadde fredag 22. januar et møte med
Øyvind Hauken og Tony Petterson. Bakgrunnen for møtet var vår
oppsigelse av tråkkemaskinavtalen og BSK-avtalen med kommunen.
Det var et konstruktivt møte hvor vi fikk lagt fram våre synspunkter.
Saken må opp til politisk behandling og Øyvind skal lage et
saksframlegg til kultur og oppvekst 15. februar og kommunestyret
første uka i mars.
I saksframlegget vil følgende bli foreslått:
- Pga av stram økonomi sier BSK opp tråkkemaskinavtalen og ønsker at
kommunen skal overta avdragene på lånet og ansvaret for service,
vedlikehold og reparasjoner. BSK-ski står da for garasjen, diesel, olje +
lettere vedlikehold og kjøring av spor.
- BSK sier fra seg vaktordninga i idrettshallen, kommunen overtar
torsdagene, mens fredag skal det ikke være vakt.
Dette medfølger naturligvis at tilskuddet fra kommunen går ned.
Øyvind foreslo 75.000kr, men vi ble til slutt enig at han skulle foreslå at
kommunen gir like mye i tilskudd som fiskerigruppa dvs 100.000.
Vi har en viktig jobb i å opplyse og påvirke politikerne våre framover.
May Bente har allerede pratet med ordfører Gunn Marit Nilsen slik at
hun er klar over arbeidet som pågår.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning.

SAK 16/10:

GJENNOMGANG BRANNSIKKERHET - IDRETTSHALLEN
May Bente er brannvernleder på idrettshallen. En god del av de
avvikene hun har rapportert til kommunen er nå fikset.
Brannvarslingsanlegget er reparert, dører er snudd, det er kommet
vridere på dørene ved utgangene oppe, utgang ved garasjen fra hallen er
ryddet og skilt/branntegninger er på plass.
Ved brann er det de voksne som er ansvarlig for aktiviteten som skal
sørge for at alle kommer seg ut av bygget og ringe 110. Det er
utarbeidet en folder for å informere om disse rutinene i forbindelse med
brann og rømning.
May Bente ønsker å delta på trener- og styremøtene til undergruppene
for å gi trenere og styremedlemmer den samme informasjonen.

VEDTAK:

Informasjonen tas til etterretning.

SAK 17/10:

SUPERHELG FOR UNGDOM
27. -28. februar avholdes idrettens superhelg for ungdom i Alta.
Finnmark Idrettskrets i samarbeid med Høgskolen i Finnmark har satt
sammen en kurshelg og idrettsungdom fra hele fylket samles.
Kursene er gratis, men klubbene må dekke overnatting og mat.

VEDTAK:

Alle undergruppene ønsker å sende ungdommer.
Ungdomsrepresentantene og andre engasjerte ungdommer i BSK blir
forespurt. 4H har satt opp buss og vi får sitte på bortover. Beskjed om
hvem som skal delta sendes til May Bente snarest.

