BÅTSFJORD SPORTSKLUBB
Protokoll fra hovedstyremøte søndag 23.02.2020. kl 17.00 på kantina på idrettshallen.
Tilstede:
Majken Holmgren, Willy Eilert Økland, Veronje Kelly, Beate Sund, May Bente Eriksen

SAKSLISTE
SAK 01/20:
SAK 02/20:
SAK 03/20:
SAK 04/20:
SAK 05/20:
SAK 06/20:

Hilsen

May Bente Eriksen
Leder

GODKJENNING AV PROTOKOLL
SAKER TIL ORIENTERING
VISMA REGNSKAP
FELLESDUGNADER 17. MAI OG MESSA
ÅRSMØTER
EVENTUELT

SAKSUTREDNINGER/VEDTAK:
SAK 01/20:

GODKJENNING AV PROTOKOLL
Protokoll fra møte 08.10.19. er sendt ut på mail til alle styremedlemmer
og lagt ut på nettsiden vår.

VEDTAK:

Protokollen godkjennes.

SAK 02/20:

SAKER TIL ORIENTERING
a) BSK har søkt om midler fra Sparebank1s samfunnsløfte til bygging
av skileikanlegg i tilknytning til lysløypa.
b) Badmintongruppa har fått innvilget søknad om midler fra
Barentssekretariatet slik at de kan invitere russiske
badmintonklubber til Båtsfjord Open i april.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 03/20:

VISMA REGNSKAP
BSK har tatt i bruk Visma for føring av regnskap. Alle faktura kan
sendes elektronisk til 983951821@autoinvoice.no. Mailadressen kan
videreformidles til leverandører, men det betyr at vi da ikke har kontroll
på betaling, fordi betalinger ikke skjer automatisk gjennom systemet.
Får dere faktura på mail, så videresend til denne. Dere må fortsatt se til
at de som har betalingsansvar får en kopi og gjennomfører betaling.
Budsjettet for 2020 skal settes opp likt for hele BSK, slik at utgifter kan
føres på poster og det er mulig å hente ut mer nøyaktige
regnskapsrapporter. Oversikt over hvilke budsjettposter vi ønsker å
bruke kommer. Brukertilganger og opplæring vil gis av Beate Sund.

VEDTAK:

Orienteringene tas til etterretning.

SAK 04/20:

FELLESDUGNADER 17. MAI OG MESSA
Alle undergruppene må finne 1 person som skal sitte i 17. mai
komiteen. Komiteen er nødt til å ha første møte rundt påsketider.
Båtsfjordmessa avholdes lørdag 13. juni. May Bente sjekker opp om
medlemmene i fjorårets komite ønsker å være med i år også.

VEDTAK:

Undergruppene gis en frist til 25. mars med å finne medlem til 17. mai
komiteen

SAK 05/20:

ÅRSMØTER

Vedtak:

Årsmøtedatoer 2020:
 Svømming 20. april kl 18.00
 Fotball 20. april kl 19.00
 Badminton 21. april kl 18.00
 Ski/skiskyting 22. april kl 20.00
 Hovedstyre 27. april kl 19.00

Alle regnskap må leveres Beate Sund for føring, hun vil deretter sørge for revisjon.

SAK 06/20

EVENTUELT
 Ann Kristin Grønnberg fra Båtsfjord Sport presenterte
sportsbutikken sin og hvilke varer og tjenester de kan levere
klubben. BSK er opptatt av å handle lokalt og både badmintonog svømmegruppa har handlet treningstøy til sine
treningsgrupper denne sesongen. De er veldig fornøyd med
oppfølgingen. Ann Kristin vil være vår kontaktperson.

