
        

 

 

 

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB   
 

Protokoll fra hovedstyremøte onsdag 25. oktober kl 19.00 på kantina på idrettshallen. 

 

Tilstede:  

Veronje Kelly, Veronica Kristiansen, Bjørn Aarnes, May Bente Eriksen 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 08/17:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

SAK 09/17:  SAKER TIL ORIENTERING 

SAK 10/17:  VIPPS 

SAK 11/17: RULLERING AV PLAN FOR IDRETTSANLEGG 

SAK 12/17: REGLER OG RUTINER FOR BRUK AV IDRETTSHALLEN 

SAK 13/17: REKRUTTERE OG BEHOLDE TRENERE 

SAK 14/17: EVENTUELT  

  

  

  

  

   

 

 

 

Hilsen 

 

 

May Bente Eriksen      

Leder        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SAKSUTREDNINGER/VEDTAK: 

 



 

 

SAK 08/17:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Protokoll fra møte 13.02.17. er sendt ut på mail til alle styremedlemmer 

og lagt ut på nettsiden vår. 

 

 

VEDTAK:  Protokollen godkjennes. 

 

 

SAK 09/17:  SAKER TIL ORIENTERING 
a) Status aktivitet i undergruppene 

b) Status økonomi 

 

c) Taket på Gropa ble skiftet i sommer. I tillegg ble det ryddet og 

bygget malt. Kostnaden beløp seg på rundt 200.000-, 

 

d) A-laget i fotball vant også i år 5. divisjon Øst-Finnmark. 

 

e) Kommunen har i løpet av sommeren gjort en stor jobb med å 

oppgradere lysløypa. Arbeidet skal fortsette til neste år. 

 

f) Kjell Kålheim ble forrige helg tildelt hedertegn for administrativ 

innsats av Finnmark Idrettskrets. 

 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

 

SAK 10/17:  VIPPS 

Hele BSK er nå tilknyttet Vipps. Vipps kan brukes til alle innbetalinger 

og er knyttet direkte til undergruppenes konto. Eksempler er ved 

betaling til ved kantinedrift og ved egenandeler. 

 

Vipps-nr er som følger: 

 

Fotball – 136362 

Badminton – 136370 

Bryting – 136373 

Ski/skiskyting – 136367 

Svømming – 136371 

Hovedstyret – 120665 

 

Samtidig er bankkortterminalen sagt opp. 

 

 

VEDTAK:  Lederne av undergruppene har ansvaret for å kommunisere dette ut til 

sine medlemmer og ta Vipps aktivt i bruk ved alle arrangementer. 

 



 

SAK 11/17: RULLERING AV PLAN FOR IDRETTSANLEGG 

 

 Båtsfjord kommunes plan for idrettsanlegg og friluftsliv skal rulleres og 

er ute på høring. Høringsfrist er 3. november. Planen danner blant annet 

grunnlaget for søknader om spillemidler til nybygg og rehabilitering av 

idrettsanlegg i kommunen. 

 

 

VEDTAK: Prioritert liste fra BSK som sendes Båtsfjord kommune 

- Rehabilitering av blinkhus skiskytterstadion 

- Rehabilitering av lysløype 

- Bygging av aktivitetspark på torget, med tilrettelagte aktiviteter for 

hele befolkningen. 

 

 

 

SAK 12/17: REGLER OG RUTINER FOR BRUK AV IDRETTSHALLEN  

  

 Det har kommet tilbakemeldinger både fra trenere, foreldre og 

kommunen om kaotiske tilstander på idrettshallen på ettermiddagstid. 

Rot, unger som herjer og forstyrrer trening, samt ulåste dører er noen av 

utfordringene. Dette har ført til stor frustrasjon fra trenere og utøvere, 

samt ansatte i kommunen. 

 

 Uten voksent tilsyn i hallen, og klare regler og rutinebeskrivelser er det 

vanskelig å gjøre noe med dette. Konsekvensene denne høsten har vært 

at idrettshallens ytterdører er stengt og trenerne låser seg og sine 

utøvere inn kun i forbindelse med trening. 

 

VEDTAK: BSK sender brev til kommunen ber om at det utarbeides regler og 

rutinebeskrivelser for bruk av idrettshallen. Dette må gjøres i samråd 

med brukerne av hallen. Disse må deretter henges opp i hallen og 

kommuniseres ut til alle brukerne. 

 

 

 

 

SAK 13/17: REKRUTTERE OG BEHOLDE TRENERE 

 

 Alle undergruppene melder om behov for trenere. Det er ønskelig å 

samarbeide om tiltak for å rekruttere nye trene, samt tiltak for å beholde 

eksisterende trenere.  

  

  

VEDTAK: Undergruppene bes oppnevne to personer til å sitte i en arbeidsgruppe 

for å arbeide med trenerrekruttering. Arbeidsgruppa ledes av May Bente 

Eriksen og bes utarbeide en handlingsplan for å rekruttere og beholde 

trenere innen 31.03.17. 

 


