
        

 

 

 

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB   
 

Protokoll fra hovedstyremøte torsdag 21. februar kl 19.00 på kantina på idrettshallen. 

 

Tilstede:  

Majken Holmgren, Greta Lill Pettersen, Veronje Kelly, Willy Eilert Økland, Ståle Olsen, May 

Bente Eriksen 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 01/19:  SAKER TIL ORIENTERING 

SAK 02/19:  NY LØYPETRASE LYSLØYPA 

SAK 03/19:  RIVING BÅTSFJORD SKOLE 

SAK 04/19: POLITIATTESTER 

SAK 05/19: 17. MAI KOMITE 

SAK 06/19: ÅRSMØTEDATOER 

SAK 07/19:  MESSEDATO 

SAK 08/19: HJERTESTARTERKURS 

SAK 09/19: KOMMUNALE PLANSAKER 

SAK 10/19: VEDLIKEHOLD KUNSTGRESS 

  

  

  

  

   

 

 

 

Hilsen 

 

 

May Bente Eriksen      

Leder        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAKSUTREDNINGER/VEDTAK: 

 

SAK 01/19:  SAKER TIL ORIENTERING 

 

Status aktivitet: 

   Skigruppa:  

-Arrangert Finnmarksmesterskapet i langrenn i januar, sportslig 

suksess, gode tilbakemeldinger, mange frivillige som bidro, god inntekt. 

Rennet dessverre avlyst søndag pga kulde. Veldig fornøyd med helga. 

- Skikarusellen i gang, stor aktivitet, positivt med ny skitrase. 

- De eldste utøverne trener godt og reiser rundt på konkurranser i hele 

Norge. Gode resultater både i langrenn og skiskyting. 

- Har behov for et par nye skitrenere for de yngste ungene. 

 

Svømmegruppa:  

- Stor aktivitet, mange barn på venteliste, nesten alle trenerne har 

fullført trener 2. Utdannet egen førstehjelpsinstruktør. Fått opp 

mange approberte svømmere som reiser på stevner og 

treningssamlinger i Finnmark og Nord-Norge. 

- Arrangerte internstevne i januar med alle svømmerne og foreldre. 

Sosialt med felles kveldsmat. God inntekt for klubben. 

 

Badminton: 

- Fått på plass dyktige stabile trenere både på barne- og 

ungdomsgruppa. Stor aktivitet. Positivt med mange gutter med. 

Reiser på stevner i Finnmark. 

- Styret fungerer og flere foreldre har engasjert seg. 

- Planlegger deltakelser på treningssamling på Frogner i sommer. 

 

Fotball: 

- Har treninger for 1.-2. kl og 3.-4. kl i idrettshallen, og for 

ungdomsskolen. Planlegger å delta på turneringer. 

- Flere ungdommer på treningssamlinger. 

- Fått på plass nye a-lagstrenere og stiller lag i 5. divisjon til våren. 

- Arrangerte bedriftsturnering i februar med 10 lag, positivt. Inntekten 

skal brukes på deltakelse på turnering i sommer. 

 

Bryting: 

- Microbryting hver mandag med mange barn. Crossfittreninger 3 

dager i uka for voksne. God aktivitet. 

- Har ikke trener i bryting, så har ikke brytetreninger. 

 

 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

 

 

 

 



SAK 02/19:  NY LØYPETRASE LYSLØYPA 

 

Stolper med lys er montert og ny løypetrase ned mot Nordskogen skole 

er tatt i bruk. Tiltaket kostet 250.000,- Dette dekkes på følgende måte: 

Kommunen dekker 100.000,-, tilskudd fra Sparebanken 75.000,- 

BSK 75.000,- 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

 

SAK 03/19:  RIVING BÅTSFJORD SKOLE 

   

Dersom kommunestyret vedtar bygging av ny skole i mars, vil rivinga 

av Båtsfjord skole starte i løpet av våren. Dette påvirker i første omgang 

fotball og svømming. Fotball må finne alternative løsninger på 

garderober under fotballkamper, mens svømmegruppa må planlegge å 

bruke svømmebassenger i nabokommunene i en periode.  

 

Dersom idrettshallen tas i bruk til undervisning neste skoleår, må vi 

samarbeide om fleksible løsninger for å sikre at det kan kombineres 

med idrettsaktivitet. BSK er i dialog med kommunen. 

 

 

VEDTAK: Leder May Bente holder kontakten med kommunen utover våren, for å 

sikre gode løsninger som sikrer idrettsaktiviteten i byggeperioden.  

 

 

SAK 04/19: POLITIATTESTER 

 

Lederne må sørge for at alle trenere har levert politiattest. Dette 

registreres i klubbadmin på hver enkelt medlem. Ståle lager en 

smørbrødliste for å hjelpe folk å innhente politiattester. Denne sendes ut 

til lederne. 

VEDTAK:  Alle trenere og ledere i BSK skal levere politiattest. Lederne sørger for 

at nye trenere innhenter politiattest.  

  

SAK 05/19: 17. MAI KOMITE 

 

 17. mai komiteen skal bestå av 5 personer. Undergruppene bes finne 

hver sin person til å sitte i komiteen. 

 

 

VEDTAK: Undergruppene har frist til 25. mars med å finne personer til å sitte i 17. 

mai komiteen. 

 

 

 

 



SAK 06/19: ÅRSMØTEDATOER 

 

 25. mars – svømming kl 18.00 

 26. mars – fotball kl 18.00, badminton kl 18.30 

 27. mars – skigruppa kl 19.30 

 28. mars – bryting kl 18.00 

   1. april – hovedstyret kl 19.00 

 

Alle årsmøtene på kantina på idrettshallen. Valgkomiteene må gis 

beskjed, slik at de kan sette i gang med sitt arbeid. Regnskapene må 

leveres til regnskapsfører snarest.  

 

 

 

VEDTAK:  Alle undergruppene avholder årsmøter i uke 13, hovedstyret 1. april.  

 

 

 

SAK 07/19:  MESSEDATO 

 

 Pinsa er den faste messehelga. Messa må derfor flyttes til lørdag 15. 

juni. 

 

VEDTAK: Båtsfjordmessa avholdes lørdag 15. juni 2019. 

 

 

 

SAK 08/19: HJERTESTARTERKURS 

 

 Det er kommet ønsker å avholde hjertestarterkurs for trenere og ledere i 

BSK. Runar Mikalsen kan være instruktør. 

 

VEDTAK: Maiken avtaler 3 datoer for hjertestarterkurs med Runar i mars/april. 

Alle trenere og ledere i BSK inviteres til å delta. 

 

 

 

SAK 09/19: KOMMUNALE PLANSAKER 

 

 Ståle har funksjonen barnas talsperson i plansaker. Kommunen er nå 

godt i gang med planarbeid. Dersom BSK har innspill f.eks avsetning 

av areal til idrettsformål kan vi gi innspill via Ståle. 

 

 

VEDTAK: Orienteringen tas til etterretning 

 

 

 

 

 



SAK 10/19:  VEDLIKEHOLD KUNSTGRESS 

 

 Det er nå 6 år siden kunstgresset ble skiftet. Det har ikke blitt 

vedlikeholdt siden, og bærer preg av dette! Dersom banen ikke blir tatt 

vare på blir den ødelagt. Kommunen er nødt til å prioritere vedlikehold 

til våren.  

 

VEDTAK:  BSK sender brev til kommunen og ber om at vedlikehold av 

kunstgresset må prioriteres. 

 


