
        

 

 

 

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB   

 

Protokoll fra hovedstyremøte 04. oktober 2020. kl 18.00 på kantina på idrettshallen. 

 

Tilstede:  

Ketil Pettersen, Willy Eilert Økland, Ronny Isaksen, May Bente Eriksen 

 

 

SAKSLISTE 

 

SAK 07/20:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

SAK 08/20:  UTFORDRINGER KORONA 

SAK 09/20:  TRENINGSAVGIFT 2020 

SAK 10/20: INNSPILL BEHOV OPPGRADERING IDRETTSHALLEN 

SAK 11/20: TILGANG KONTOER 

SAK 12/20: POLITIATTESTER 

  

  

  

   

 

 

 

Hilsen 

 

 

May Bente Eriksen      

Leder        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



SAKSUTREDNINGER/VEDTAK: 

 

SAK 07/20:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Protokoll fra møte 23.02.2020. er sendt ut på mail til alle 

styremedlemmer og lagt ut på nettsiden vår. 

 

VEDTAK:  Protokollen godkjennes. 

 

 

SAK 08/20:  UTFORDRINGER KORONA 

 

- Alle egne arrangementer avlyst i vår, har ikke planlagt noen i høst. 

Søker om kompensasjon for tapte inntekter fra potten fra 

kulturdepartementet. 

- Skigruppa trener utendørs som normalt, har ikke startet opp med 

trening for de yngste enda, avventer utviklingen. 

- Svømmegruppa er i jevnlig dialog med svømmeforbundet om 

regelverk for trening. Har klart å trene som normalt i lengre 

perioder. Må prate med kommunen for å sørge for at ikke 

svømmehallen er stengt mer enn nødvendig. Har deltatt på 

svømmestevne i Tromsø. 

- Badmintongruppa har trent når regelverket har tillatt åpen 

idrettshall. Har mistet en del utøvere på at det ikke har vært jevnlige 

treninger. Har deltatt på ett badmintonstevne. 

- Fotballgruppa har trent når regelverket har tillatt åpen idrettshall. 

Ikke lov med voksenidrett så a-laget ligger nede. Har mistet en del 

utøvere på at det ikke har vært jevnlige treninger. 

- Er bekymret for belastningen på frivillige i klubben, mye 

ekstraarbeid og styr for å holde seg oppdatert på regelverk og 

informere treningsgruppene. 

- Vi oppfordrer alle trenere til å gjennomføre NIFS koronavettkurs. 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning. 

 

 

SAK 09/20:  TRENINGSAVGIFT 2020 

 

 

Da det har vært store utfordringer med treninger og det er viktig å 

beholde flest mulig utøvere foreslås det at BSK ikke skal fakturere 

treningsavgift for 2020. Klubben har sunn økonomi og på grunn av lav 

aktivitet forventes det overskudd på regnskapet. 

 

 

VEDTAK:  BSK skal ikke fakturere treningsavgift til sine medlemmer i 2020. 

 

 

 

 



 

SAK 10/20:         INNSPILL BEHOV FOR OPPGRADERING IDRETTSHALLEN 

 

Kommunen skal bruke midler på å oppgradere idrettshallen og har bedt 

om innspill på hvilke behov BSK som bruker av hallen har. 

 

Utkast til brev: 

Vi er veldig fornøyde med at kommunen de siste årene har prioritert 

rehabilitering av idrettshallen. Kan nevnes nytt gulv, lys, varme, 

ventilasjon, alle de 3 utvendige takene og styrketreningsrommet.  

 

Vi har følgende innspill til behov for nye oppgraderinger: 

- Skifte av de 3 ytterdørene. De lekker, er trege å åpner/slår veldig hardt 

når de lukker. Er et problem, spesielt på vinteren. 

- Kjøp av 15 nye bord og 60 nye stoler til å bruke inne i kantina. Møblene 

som står der er fra 1986, og faller fra hverandre. 

- Skifte av komfyr. Slik at man kan lage mat på kjøkkenet. 

- Skifte av ventilator, slik at man kan steke mat på kjøkkenet. I dag er det 

surret en presenning rundt ventilatorhetta ute, fordi den er ødelagt. Har i 

praksis ikke kunne bruke kjøkkenet til å steke noen ting de siste 3 årene. 

 

Der er også behov for diverse renoveringer med maling og belegg i 

kantina, ganger og rom. Jeg anbefaler en befaring sammen med 

vaktmester og renholder for å lage en liste over hva som trengs. 

 

VEDTAK: Brevet med BSKs innspill oversendes kommunen. 

 

 

 

SAK 11/20: TILGANG KONTOER 

 Det har vært årsmøte i Båtsfjord SK og vi har fått noen endringer i 

styresammensetning. Tilganger til kontoene må derfor oppdateres. 

 

Kontonummer                Forening                             Disponerer 

4930.10.81501                BSK-ski                           Aid Hege Steffensen, Willy Eilert Økland 

4930.10.90284               BSK-badminton                  Lasse Eriksen, Beate Sund 

4930.14.11196                BSK-badminton spar         Lasse Eriksen, Beate Sund 

4930.13.52343               BSK-Svømming                  Ketil Pettersen, Majken Holmgren 

4933.08.00770               BSK-Fotball                        Hilde Lund, Sigga Joanersarson 

4933.08.01122                BSK-Bryting                      May Bente Eriksen, Beate Sund 

4933.66.05996              BSK-Bryting Spare              May Bente Eriksen, Beate Sund 

4933.08.02501               BSK-Hovedstyre             May Bente Eriksen, Ståle Olsen, Beate Sund 

 

 

VEDTAK:  Oversikten oversendes Sparebank1 med kopi av årsmøteprotokoll for å 

oppdateres.  

 

 

 

 



 

 

 

SAK 12/20 POLITIATTESTER 

 

Det er behov for en ny runde med innhenting av politiattester fra nye 

frivillige i klubben som arbeider med barn og unge. May Bente sender 

ut en oversikt over hvem som har vist politiattest de siste årene. Denne 

Frivilligsentralen er behjelpelig for de som trenger datahjelp for å få 

søkt om politiattest. 

 

VEDTAK:  Lederne av undergruppene gjennomgår listen og sender mail til May 

Bente med personer som mangler politiattest. Disse vil bli kontaktet. Vi 

skal bruke klubbadmin for å registrere at vi har sett politiattestene. 


