BÅTSFJORD SPORTSKLUBB
Tove Laila Ingebrigtsen
Beate Sund
Jarle Nilsen
Ann Kristin Jacobsen – observatør
Mette Aarnes
Runar Mikalsen
Morten Andersen
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Båtsfjord 4. mars 2010
PROTOKOLL FRA STYREMØTE
Torsdag 4. mars kl 19.00 på BSK-kontoret.

SAKSLISTE
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Hilsen

May Bente Eriksen
Leder

GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKER TIL ORIENTERING
GJENNOMGANG AV REGNSKAP
SAKER TIL ÅRSMØTET
RETNINGSLINJER ÆRESMEDLEMSSKAP OG HEDERSTEGN

SAKSUTREDNINGER/VEDTAK
SAK 18/10

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Følgende protokoll er til godkjenning:
-

Styremøte torsdag 04.02.10

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

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

SAK 19/10

SAKER TIL ORIENTERING

a)

Den nye BSK-avtalen gikk enstemmig gjennom kultur og
oppvekststyret i forrige uke. Den skal opp i kommunestyret torsdag 18.
mars.

b)

Alle undergruppene har utarbeidet årshjulet for 2010.

VEDTAK:

SAK 20/10:

Orienteringene tas til etterretning.

GJENNOMGANG AV REGNSKAP
Fotball: Greit overskudd. Stor utgift på Gropa, både til strøm og
vedlikehold. Lavere aktivitet, 170.000 i reduksjon på kamputgifter. Har
ikke jobbet for sponsormidler pga a-laget har spilt i 4. divisjon.
Bryting: Har klart å snu et stort underskudd til overskudd. Har økt
sponsorinntektene, økte kontigenter og dugnader. Har hatt samme
aktivitetsnivå. Ingen investeringer.
Badminton: Har fått gode faktureringsrutiner og har på den måten økt
inntektene. Har beholdt samme aktivitet. Fint overskudd.

Svømming: Har doblet både inntekter og aktivitetsutgifter. Begynner å
komme inn i rutinene for drift av klubben. Godt overskudd. Jobber for å
bygge seg opp egenkapital.
Ski: Lavere sponsorinntekter, kjøpte inn treningsdresser i 2008. Økte
stevneinntekter, stor aktivitet på skikarusell. Stabile aktivitetsutgifter.
Lave tråkkemaskinutgifter, tror de vil bli større i 2010. Lite underskudd
som enkelt kan justeres.
Hovedstyret:
Har brukt mindre penger enn året før og har et fint overskudd.
Merk:
Fellesutgiftene fra hovedstyret belastes etter fordelingsnøkkelen.
Har en målsetning om hovedstyret skal gå i balanse og mest mulig
penger skal fordeles undergruppene.

VEDTAK:

SAK 21/10:

Orienteringene tas til etterretning.

SAKER TIL ÅRSMØTET
Følgende saker skal behandles på årsmøtet torsdag 18. mars.
Fordelingsnøkkelen:
Arbeidsutvalget ved Solveig, Morten og May Bente foreslår følgende:
Fotball 28%, badminton 20%, bryting 20%, ski 16%, svømming 16%.
Vi ber undergruppene om å komme med egne forslag før årsmøtet.
Lov:
BSK må vedta NIFs basislovnorm som sin lov. Forslag utarbeidet av
May Bente deler ut på møtet.
Organisasjonsplan:
Vår interne organisering skal vedtas i en organisasjonsplan. Forslag
utabeidet av May Bente deler ut på møtet.
Medlemskontigent:
Det er kommet inn forslag om å øke medlemskontigenten for aktive fra
500 til 600kr og fra 100 til 200kr for ledere, trenere og andre.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 22/10:

RETNINGSLINJER ÆRESMEDLEMSSKAP
Vi er nødt til å fastsette kriterier for utdeling av æresmedlemskap og få
oversikt over de æresmedlemmene vi har.

VEDTAK:

Æresmedlemskap i klubben skal henge høyt, og tildeles personer som
har gjort seg særlig fortjent. Hovedstyret mottar og fremmer forslag til
kandidater utnevner æresmedlemmer.

