BÅTSFJORD SPORTSKLUBB
Protokoll fra hovedstyremøte onsdag 9. februar 2022. kl 18.00 på kantina på idrettshallen.
Tilstede:
Ketil Pettersen, Willy Eilert Økland, Ronny Isaksen, May Bente Eriksen

SAKSLISTE
SAK 01/22:
SAK 02/22:
SAK 03/22:
SAK 04/22:
SAK 05/22:

Hilsen

May Bente Eriksen
Leder

GODKJENNING AV PROTOKOLL
REGNSKAP 2021
SAMORDNA REGISTRERING
ARRANGEMENTER VÅREN 2022
ÅRSMØTER

SAKSUTREDNINGER/VEDTAK:
SAK 01/22:

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Protokoll fra møte 17.10.2021. er sendt ut på mail til alle
styremedlemmer og lagt ut på nettsiden vår.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

SAK 02/22:

REGNSKAP 2021
Vår regnskapsfører Beate Sund er i gang med regnskapet for 2021. Hun
kontakter dere dersom det er noen spørsmål eller noe som mangler. Når
regnskapet er ferdig leveres det til kontrollkomiteen.
Vi vil ta en gjennomgang av bruken av Visma regnskap etter årsmøtene.

VEDTAK:

Orienteringen tas til etterretning

SAK 03/22:

SAMORDNA REGISTRERING
30. april er fristen for årets samordna registering. Medlems- og
aktivitetstall for 2020 skal da registreres samt søknad om
momskompensasjon. Vi mottar mail med lenke til rapportering.
Alle undergruppene må registrere sine tall før klubben kan gjøre
sluttrapporteringen. Før dette gjøres må medlemslistene i klubbadmin
oppdateres.

VEDTAK:

Medlemslistene i klubbadmin skal være oppdatert til 1. april.
Undergruppene har frist til 27. april for å gjøre sine registeringer. May
Bente gjør deretter sluttrapporteringen og søknad om
momskompensasjon.

SAK 04/22:

ARRANGEMENTER VÅREN 2022
Etter de siste ukers fjerning av koronarestriksjonene ser det nå lyst ut
for våre planer for aktiviteter i vår. Undergruppene bes om å planlegge
for turneringer og stevner som normalt. Husk å booke datoer for bruk av
idrettshallen hos kommunen.
Svømmegruppa deltar med alle sine 10 eldste utøvere og 2 trenere på
treningsleir på Lanzarote i vinterferien. De betaler ingen egenandeler.
Skigruppa arrangerer Båtsfjordmesterskap og Ordofjellrenn i april og
badmintongruppa planlegger Båtsfjord Open.

VEDTAK:

Vi inviterer til alle våre planlagte arrangementer som normalt.
Undergruppene må finne hver sin representant til 17. mai-komiteen.
Båtsfjordmessa avholdes 11. juni.

SAK 05/22:

ÅRSMØTER
Det er tid for nye årsmøter. Undergruppene avholder egne årsmøter før
hovedstyrets årsmøte. På årsmøtene skal årsmelding 2021, regnskap
2021 og budsjett 2022 behandles og styrer velges. Leder av
undergruppene innstilles som medlemmer av hovedstyret.
Frist for avholdelse av årsmøtene til undergruppene settes til 8. april.

VEDTAK:

Hovedstyrets årsmøte avholdes på kantina på idrettshallen tirsdag 19.
april. Kommunen inviteres til årsmøtet for å orientere om status for ny
fotballbane. Undergruppene sender inn årsmelding, budsjett og ny
styresammensetning til May Bente straks etter sitt årsmøte.

