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SAKSUTREDNINGER/INNSTILLINGER 
 
SAK 47/10  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
   Følgende protokoll er til godkjenning: 

- Styremøte tirsdag 31.08.10 

 Protokollen er sendt ut på mail til hovedstyrets medlemmer. 

 
VEDTAK:   Protokollen godkjennes. 
 
 
 
SAK 48/10  SAKER TIL ORIENTERING  
    
a)  Infofolderen ble klar i september og er delt ut på ulike arena. Legges 

også ut på nettsida når den er klar. 
 
b) Idrettsrådet har nettopp fordelt LAM-midlene på klubbene i Båtsfjord 

og pengene kommer på hovedstyrets konto i løpet av et par uker. 
 
c) Undergruppene orienterte om aktiviteten og det ble diskutert ulike tiltak 

hvor hovedstyret kan være behjelpelig. 
 

 
VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning. 
 
 
SAK 49/10:  LÅSING IDRETTSHALL 
  
 Det har vært mye rot med låsing/ikke låsing av idrettshallen denne 

høsten. Vi har derfor fått presisert følgede; 
 

- Ordningen med vakt som har ansvaret for å låse idrettshallen 
kveldstid er avviklet.  

- Det skal byttes låsesystem, hvor det blant annet vil være tidslås for 
å forhindre at det står åpent. Dette blir forhåpentligvis klart i løpet 
av oktober. 

 
Dette vil si at det er vi som har aktivitet som er ansvarlig for å tømme 
hallen for personer og låse etter endt trening. Denne beskjeden må 
sendes videre til alle ledere og trenere. Vi har for mye dyrt utstyr 
stående i hallen til at vi kan levne den åpen 3-4 netter i uka. 

 
 
VEDTAK: Vi tar orienteringen til etterretning og gir kommunen tilbakemelding 

om at alle som er trenere er nødt til å få egne nøkler slik at man kan 
låse. 

SAK 50/10:  BRANNØVELSE IDRETTSHALLEN 



 
Tirsdag 2. november og onsdag 3. november skal det 
gjennomføres brannøvelser i idrettshallen. 
 
Måten dette skal gjøres på er at trenerne får beskjed om at i dag 
er det brannøvelse, og at når klokka ringer skal de tømme hallen 
og stille barna opp bak flaggstengene. Når vi kommer inn igjen, 
tar vi en kjapp gjennomgang av rømingsveier og det manuelle 
brannmeldersystemet. 

 
    
VEDTAK:  Orienteringen tas til etterretning. 
 
  
SAK 51/10:  BARNEIDRETTSKURS 
    

Barneidrettskurset starter førstkommende tirsdag og vi begynner å få 
godt med påmeldte. Ber undergruppene ta med oversikt over påmeldte 
til møtet. 

 
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. 

 
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 52/10:  NETTSIDEN 
    

Nettsiden er klar til å lanseres. Alt info fra den gamle sida er kopiert og 
tatt vare på slik at det etter hvert kan legges ut. 
 
Det er oppstått et par småproblemer som må diskuteres med leverandør, 
men jeg regner med det ordner seg i løpet av uka. 
 

 
VEDTAK:   Vi blir enig om dato for opplæring så snart sida er lansert. 
 
 
 
 
 
 
 



SAK 53/10:  RULLERING AV KOMMUNEPLAN FOR IDRETTSANL EGG 
     

Det er igjen tid for å rullere kommuneplan for idrett og fysisk aktivitet. 
BSK har blitt bedt av kommunen om å komme med innspill til ønsker 
og behov i forhold til anlegg. Da enten nye anlegg, behov for 
rehabilitering eller ønsker om små nærmiljøanlegg. 

 
VEDTAK: May Bente sender et skriv til kommunen hvor det meldes om et behov 

for å skifte kunstgresset på banen og asfaltering av standplass ved 
skiskytterstadion. 

 
 
SAK 54/10:  IDRETTENS SUPERHELG 
 

Finnmark Idrettskrets arrangerer Idrettens Superhelg i Karasjok 5.-7. 
november. Dette er en arena hvor idretten fra hele fylket møtes for 
erfaringsutveksling og faglig påfyll. Deltakelse er gratis, mens man må 
dekke reise og opphold selv.  
 
May Bente tar med programmet på møtet. Det avholdes samtidig et 
Aktiv Ungdomskurs hvor det er mulig å sende deltakere fra BSK. 

 
 
VEDTAK: Undergruppene undersøker om det er noen som kan tenke seg å delta. 

Svømming planlegger å delta med flere. May Bente kjører fredag og har 
plass i bilen. 

 
 
 
SAK 55/10:  STARTKVELD FOR HOVEDSTYRET 
    

Vi har behov for en startkveld i hovedstyret hvor ledere, trenere, 
foreldre og andre tillitsvalgte diskuterer og kommer fram til felles 
retningslinjer med tanke på holdninger og oppførsel.  

 
 
VEDTAK: Vi bestiller en startkveld hos idrettskretsen. Det passer best en mandag i 

januar. Startkvelden vil være åpen for alle voksne i klubben. 
 


