
        
 
 
 
BÅTSFJORD SPORTSKLUBB 
Mette Aarnes 
Runar Mikalsen 
Jarle Nilsen 
Tove Laila Ingebrigtsen 
May Bente Eriksen 
       

Båtsfjord 3. mai 2010 
 
PROTOKOLL FRA STYREMØTE  
 
Mandag 3. mai kl 19.30 på kantina i idrettshallen. 
 
 
SAKSLISTE 
 
SAK 31/10:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
SAK 32 /10:  SAKER TIL ORIENTERING 
SAK 33/10:  NYE INTERNETTSIDER 
SAK 34/10:  BSK-LOTTERI 2010 
 
 
Hilsen 
 
 
May Bente Eriksen      
Leder        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SAKSUTREDNINGER/VEDTAK 
 
SAK 31/10  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
   Følgende protokoll er til godkjenning: 

- Styremøte torsdag 12.04.10 

 Protokollen er sendt ut på mail til hovedstyrets medlemmer. 

 
VEDTAK:   Protokollen godkjennes. 
 
 
 
SAK 32/10  SAKER TIL ORIENTERING  
    

a) Fellesmøtet med alle styremedlemmene ble avholdt i forrige uke. Da mange ikke 
hadde mulighet til å delta er referat sendt ut på mail. 

 
b) Ekstraordinært årsmøte ble avholdt på onsdag og Bjørn Aarnes ble valgt til ny 

nestleder i hovedstyret. 
 

c) Arbeidet med å pusse opp 1. etasjen på Gropa er godt i gang. Bygget skal males 
utvendig så snart det blir vær. 

 
d) May Bente informerte om messa. Må snarest lage en oversikt over hvem som skal 

inviteres til messemiddagen på kvelden. 
 

e) Runar informerte om 17. mai. Har full kontroll, har gjort en god jobb med å selge 
annonser til programmet. 

 
f) Oversikt over hvem som har vist politiattest ble lagt fram på møtet. 

 
g) Underskrevet avtale med kommunen presenteres på neste møte. Skigruppa skal ha et 

møte med kommunen for å komme fram til en driftsavtale av tråkkemaskinen. 
 

h) Elevene som har elektro i 10. klasse har skiftet kontakter og fikset alle ledningene 
våre, slik at de er klar til å brukes til 17. mai og messa. 

 
 

 
 
VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 



SAK 33/10:  NYE INTERNETTSIDER  
    

Agdernett har utarbeidet et forslag til design på vår nye nettside, som 
vil bli presentert på møtet. 
 
Hovedsida bør inneholde følgende informasjon: 
- Lov for Båtsfjord Sportsklubb 
- Organisasjonsplan m/organisasjonskart 
- Info om politiattest 
- Aktivitetskalender med oversikt over arrangementer 
- Grasrotandelen 
- Hvordan bli medlem, hva vil medlemskap si? 
- Protokoll fra hovedstyret 
- Historikk 
- Kontaktinformasjon 
- Båtsfjordmessa 
- Hovedsponsorer 

 
 
Undergruppenes sider bør inneholde følgende informasjon: 
- Styret og trenere med kontaktinfo. 
- Årshjul? 
- Kontingent og treningsavgifter 
- Treningstider  
- Terminliste 
- Forsikring og vilkår 
- Sponsorer 
- Diskusjonsforum 
- Nyheter og noen bilder bør legges ut jevnlig. 
- Linker 

 
 
 
 
 
SAK 34/10:  BSK-LOTTERI 2010 
    

Bsk-lotteriet er en viktig inntekt for klubben og bør gjennomføres også 
i 2010.   
120 loddbøker med 25 lodd pr blokk = 3000 lodd x 20 kr = 60.000kr 
Må innhente sponsing til trykkekostnadene av loddbøkene og bestemme 
hva de ulike premiene skal være. 
 

VEDTAK :  Vi avholder BSK-lotteriet 2010 fra 01.06.10 med trekning lillejulaften.  
120 loddbøker med 25 lodd pr blokk = 3000 lodd x 20 kr = 60.000kr.  

 


