
        
 
 
 
BÅTSFJORD SPORTSKLUBB   
Tilstede: Runar Mikalsen, Mette Aarnes, Ståle Olsen, Elin Kristiansen, Ann Kristin Jacobsen, 
May Bente Eriksen. 
Meldt forfall: Jarle Nilsen, Bjørn Aarnes. 
     
Protokoll fra styremøte mandag 1. oktober kl 19.00 på kantina på idrettshallen. 
 
 
SAKSLISTE 
 
SAK 35/12:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 
SAK 36/12:  SAKER TIL ORIENTERING 
SAK 37/12:  OPPSTART BARNEIDRETTSSKOLE 
SAK 38/12: OMGJØRING AV BÅTSFJORD KUNSTGRESS AS TIL 

KOMMUNALT ANLEGG 
SAK 39/12:   BSK-BLAD 2/2012 
  
 
 
  
   
 
 
 
Hilsen 
 
 
May Bente Eriksen      
Leder        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



SAKSUTREDNINGER/VEDTAK: 
 
SAK 35/12  GODKJENNING AV PROTOKOLL  
   Følgende protokoll er til godkjenning: 
 
   Mandag 27. august 2012. 

 Protokollen er sendt ut på mail til hovedstyrets medlemmer og lagt ut på nettsiden. 

VEDTAK:  Protokollen godkjennes. 
 
 
 
SAK 36/12  SAKER TIL ORIENTERING  
    

a) 19.-21. oktober avholdes Idrettens Superhelg i Kirkenes. De 4 Båtsfjordungdommene 
som deltok på lederkurs tidligere i høst, skal delta. Kursprogrammet deles ut på møtet, 
og vi håper flere trenere og ledere har anledning til å delta. 

 
b)  Vi har mottatt kulturmidler hos kommunen på 26.000 kr. 
 
c)  I rådmannens forslag til investeringsbudsjett for 2013 er kjøp av ny tråkkemaskin 

foreslått som et tiltak. 
 
d) Alle ledere har fått mail om Spillemidler til utstyr. Gå inn på søknadsskjemaet for å se 

hvilket utstyr som er støtteberettiget. 
 
e)  1. November er det Operasjon Dagsverk og vi har engasjert 2 ungdommer til å rydde 

idrettshallen inkl. garasjene, og 2 ungdommer til å vaske på Gropa. 
 
f) 19. og 20. oktober avholder badminton en treningssamling i Båtsfjord, med deltakere 

fra hele fylket. 
 

 
 
 
 
VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



SAK 37/12:  OPPSTART BARNEIDRETTSSKOLE 
 

Alle undergruppene fikk på forrige møte i oppgave å undersøke 
interessen for 1 felles barneidrettsskole for barn i alderen 5-8 år. 
I utgangspunktet tenker vi da 1 økt i uka, som vil variere mellom 
salaktiviteter, svømming og skilek. 
 
For å starte opp barneidrettsskolen må vi; 

• Ha en hovedansvarlig for organisering. 
• Ha engasjerte trenere fra undergruppene som deltar som 

aktivitetsledere i ”sin” periode. 
• Sette av 1 time inni hallen. 

 
VEDTAK:  Undergruppene er positive til å la sin barneidrettsaktivitet slås sammen 

til en fellestrening. Vi legger ut en annonse og henger opp lapper på 
butikkene for å finne en ansvarlig for organisering. 

 
 
    
SAK 38/12: OMGJØRING AV BÅTSFJORD KUNSTGRESS AS TIL 

KOMMUNALT ANLEGG 
 

Båtsfjord kommune ønsker å gjøre om Båtsfjord kunstgress AS som 
eier fotballbanen til et vanlig kommunalt eid idrettsanlegg. Saken skal 
opp i kommunestyret onsdag 26. september. Hvis politikerne vedtar 
dette, vil det bli innkalt til ekstraordinær generalforsamling i Båtsfjord 
kunstgress AS. 

 
Hovedårsaken til at kommunen ønsker en slik endring er at et 
aksjeselskap som ikke er 100% eid av idretten ikke vil få mva refundert. 
Et idrettslag vil få refundert 65 % av mva (i 2010), dvs. en reduksjon på 
kr 410.000.-.  
Kommunen fil få refundert 100 % av mva, dvs. kr 630.000.-.  
 
Ved skifte av kunstgresset er det altså mye penger å spare ved å gjøre 
anlegget om til et vanlig kommunalt anlegg.  

 
Båtsfjord kunstgress AS har følgende eiere; 

• Båtsfjord kommune 40 %  
• Båtsfjord fiskerigruppe 40 %  
• Båtsfjord Sportsklubb 20 % 

 
Uansett eierskap er det allikevel kommunen som til syvende og sist står 
for alle driftsutgiftene. Og det er viktig for alle parter at disse blir lavest 
mulig. Skiftet av kunstgresset er utsatt til våren i påvente av denne 
omgjøringen. 

 
VEDTAK:  Leder deltar på en eventuell ekstraordinær generalforsamling, med 

fullmakt til å gi BSKs eierandel på 20% i Båtsfjord Kunstgress AS til 
Båtsfjord kommune. 



SAK 39/12:   BSK-BLAD 2/2012 
 
    

Hovedsida: Bilde av Gropa. 
2. Leder. 
3. og 4. Våre 3 æresmedlemmer + Jørn Grønbergs hederspris fra 
bryteforbundet. 
5. og 6. Svømming 
7 og 8. Skigruppa. 
9. og 10. Fotball 
11. og 12. Badminton 
13. og 14. Bryting. 
15. Ungdom på lederkurs. 
Midt i ny kontigent for 2013.  
Bakside: Foreldrevettregler. 
 
Fellesinnhold:  
Alle styrerne, funksjon og kontaktinfo.  
Alle trenere. Treningstider og kontaktinfo til trenere.  
Bokser med aktivitet som forrige.  
 
I tillegg velger undergruppene selv hva de vil presentere. 
Tommi Rantala tar bilder av alle. 

 
VEDTAK:  Alle undergruppene sender snarest oppdaterte lister over styret, sine 

trenere/treningstider og turneringer/konkurranser i Båtsfjord denne 
sesongen. Vi bruker samme trykkeri som i vår og bestiller 900 
eksemplarer, ut med posten først i desember. 
 


