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SAKSUTREDNINGER/VEDTAK
SAK 01/10

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Følgende protokoll er til godkjenning:
-

Styremøte mandag 07.12.09

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

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

SAK 02/10:

SAKER TIL ORIENTERING

a)

Peter Jakobsen holdt tale og la ned krans på vegne av BSK i
begravelsen til vårt æresmedlem Gjert Langseth i desember 09.

b)

Vi avholdt en aktiv juletrefest 3. juledag. 96 barn deltok.

c)

Aktivitetskalenderen for vinteren 2010 er klar. Den er lagt ut på
butikker og på nettsiden til BSK og Båtsfjord kommune.

d)

Torsdag 7. januar avholdes et infomøte for ungdommene som skal være
med på fellestreningene, foreløpig kalt team Båtsfjord. De første
treningene er startet.

e)

Tirsdag 5. januar var det ett stort oppslag om BSK i Finnmarken, hvor
vi fikk vist fram de flotte Grasrotandelen t-skjortene våre. Vi mottok
mest penger fra Grasrotandelen i Øst-Finnmark i 2009.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 03/10:

OPPSUMMERING AV 2009, MÅLSETNINGER 2010.

Badminton: Greit år, positivt med nye trenere som har tatt trener 1 kurs, flere aktive barn med
20 barn på hver trening.
Fotball: Er nede i en bølgedal. Sliter med å engasjere nok barn til å stille lag. Har satt seg
klare mål for 2010 for å øke aktiviteten. Arrangerer turnering i januar, reiser på turnering i
Karasjok i slutten av mnd. Jobber med det organisatoriske. Prøver å stille 2 lag i serien.
Bryting: 1. halvår over all forventning både aktivitet og resultatmessig, 2. halvår økt aktivitet,
bryterskolen øker, mange på microbryting. Har strammet inn på økonomien, prioriterer
aktivitet. Jobber for å finne nye inntektsmuligheter.
Svømming: Greit år, hadde vanskelige treningstider men det bedret seg. Har deltatt på flere
stevner og treningssamling i Helsinki. Har kjørt nybegynnerkurs men pga dårlige treningstider
var det ikke mange med. Skal forsøke på nytt på nyåret. Har foreldre som trenere og
planlegger trenerkurs. Har flere faste dugnader. Ca 15 unger på treninger.
Ski/skiskyting: Omtrent samme antall aktive. Fått flere nye i høst. Romjulssprinten avlyst pga
vær. Skikarusellen en kjempesuksess, starter opp på onsdag. Mangler trenere, men de eldste
utøverne hjelper til. 30 deltakere inkludert famile med til Saariselka i januar.

VEDTAK:

Styrene i undergruppene diskuterer seg fram til en målsetning for 2010,
som presentes på neste hovedstyremøte.

SAK 04/10

FASTSETTELSE AV ÅRSMØTEDATOER
Hele BSK skal ha avholdt årsmøter innen utgangen av mars.
Valgkomiteene må snarest starte arbeidet med å finne ut hvem som tar
gjenvalg og eventuelt finne nye personer til styrene.
Regnskapet for alle undergruppene må leveres til regnskapsfører Beate
Sund straks, slik at de er klare til årsmøtene.
May Bente jobber med utkast til ny lov og en organisasjonsplan for
BSK som skal vedtas på hovedstyrets årsmøte.

VEDTAK:

Morten Andersen tar ikke gjenvalg som nestleder og valgkomiteen må
starte arbeidet med å finne ny nestleder.
May Bente legger ut datoene på nettsiden og ordner annonse i avisa.
Mandag 8. mars : badminton kl 19.00
Tirsdag 9. mars: bryting kl 18.00
Onsdag 10. mars: ski/skiskyting kl 19.30
Torsdag 11. mars: fotball kl 18.00
Mandag 15. mars: svømming kl 19.00
Torsdag 18. mars: hovedstyret kl 19.00

SAK 05/10:

RESULTATER BSK LOTTERIET 2009
Vi 100 loddbøker med 30 lodd i blokka, som utgjør 3000 lodd til 20 kr
stk. Kostnadene for trykking av loddbøkene sponset Arctic Tourist. Det
var reklame for Grasrotandelen på loddene.
Hele 10 blokker kom tilbake usolgt, mens 8 blokker delvis var solgt.
Det er en forbedring fra forrige gang vi avholdt lotteri, men enda ikke
bra nok. Da det varierte hvor mange lodd som faktisk var i blokkene,
30-25-35-40, har vi en liten feilmargin på antall solgte lodd.
Opptellingen på det som ble igjen tilsir at vi har solgt 2539 lodd. Noe
som ca vil utgjøre 50.000kr. Trekker vi fra gevinster på 15 000, sitter vi
igjen med 35.000kr.
Oversikt over vinnerne ble annonsert på Linken Radio lillejulaften og
ligger også på nettsiden vår.

VEDTAK:

Inntektene fra lotteriet er kjærkommen og vi skal avholde et nytt lotteri
høsten. Tas opp på siste hovedstyremøte før sommeren.

SAK 06/10:

IDRETTSREGISTRERINGA 2010
Årets idrettsregistrering er i gang med siste frist onsdag 27. januar.
Registreringa gjøres gjennom klubben online og alle lederne har fått
tilsendt pålogging på mail.
Denne registreringa er viktig og danner grunnlaget for blant annet
LAM-midlene. Alle medlemmer, inkludert styremedlemmer, trenere og
deltakerne på skikarusellen og microbrytinga skal registreres.

VEDTAK:

Alle undergruppene skal være ferdig med idrettsregistreringa innen 20.
januar for å gi hovedstyret tid til å registrere hele klubben innen fristen.

SAK 07/10:

MEDLEMSLISTER OG KONTINGENT
Alle aktive, trenere, medlemmer av styrene osv skal betale kontingent
for å være medlem av BSK. Dette fører til at man blant annet er dekket
av vår forsikring under aktivitet og har stemmerett på årsmøtene.
Sendt ut kontingent pr 11.01.10:
Badminton: ok
Bryting: ok
Fotball: ok
Ski/skiskyting: Gjøres straks.
Svømming: Gjøres straks.

VEDTAK:

Hovedstyret ønsker oversiktlige medlemslister tilsendt på mail fra
undergruppene før påske. Alle medlemmer, inkludert styremedlemmer,
trenere og deltakerne på skikarusellen og microbrytinga skal føres opp
på listene.

SAK 08/10:

ARRANGØR AV GREAT GARLIC GIRLS SHOW?
BSK har fått tilbud om å stå som arrangør av Great Garlic Girls Grand
prix-show på Skansen tirsdag 23. mars.
Er vi interessert? May Bente har med seg nærmere detaljer på møtet.

VEDTAK:

BSK ønsker ikke å være med på dette.

SAK 09/10:

SØKNAD BSK-BRYTING: NM-GENSER
Bsk-bryting skal lage en genser til bryterne som reiser på NM i
februar/mars. De skal innhente sponsing og tilbyr å trykke
Grasrotandelen på ryggen mot at hovedstyret dekker kostnaden for
genserne.

VEDTAK:

Hovedstyret tar kostnaden for utarbeidelse av nye mindre trykk til hver
av undergruppene. Da vil de ta mindre plass på genseren til bryting og
de kan innhente flere sponsorer som vil finansiere genseren.

SAK 10/10:

MØTEPLAN VINTER 2010
Torsdager 4. februar kl 19.00
Torsdag 4. mars kl 19.00
Torsdag 8. april kl 19.00
Torsdag 6. mai kl 19.00
Torsdag 3. juni kl 19.00

