
        

 

 

 

BÅTSFJORD SPORTSKLUBB   

 

Protokoll fra hovedstyremøte søndag 17. oktober 2021. kl 18.00 på kantina på idrettshallen. 

 

Tilstede:  

Ketil Pettersen, Willy Eilert Økland, Veronica Kristiansen, Lasse Eriksen, May Bente Eriksen 
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May Bente Eriksen      
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SAKSUTREDNINGER/VEDTAK: 

 

SAK 05/21:  GODKJENNING AV PROTOKOLL 

 

Protokoll fra møte 04.10.2020. er sendt ut på mail til alle 

styremedlemmer og lagt ut på nettsiden vår. 

 

VEDTAK:  Protokollen godkjennes. 

 

 

SAK 06/21:  ORIENTERINGSAKER 

 

a) Innspill til kommunen sendt 16.06.21 vedrørende fotballbane. 

Styret i Båtsfjord SK-fotball behandlet i møte 13.06.21 saken om 

fotballbanen. Med på møtet var også våre 3 fotballtrenere, styreleder i 

BSK og daglig leder i Finnmark fotballkrets Roger Finjord. 

I møtet ble det gitt en enstemmig tilbakemelding om at det viktigste for 

fotballen i Båtsfjord er å få på plass en ny utendørs 11-kunstgressbane.  

 

Vi er fornøyde med at det er igangsatt en detaljregulering for å klargjøre 

tomt til ny fotballbane på Foma. BSK ligger an til å kunne stille 3 lag til 

turnerings- eller seriespill sesongen 2022. En ny fotballbane bør derfor 

være klar til oppstart av ny utendørssesong i fotball 1. juni 2022. 

 

BSK har i flere møter gitt tilbakemelding om at vi ikke vil ha bruk for 

vårt klubbhus Gropa med dagens plassering, dersom fotballbanen 

flyttes. En mulig flytting av Gropa ned til Foma bør derfor utredes. 

 

b) Svømmetrener Evgenija Myreng ble under Bolystuka tildelt 

ildsjelprisen. Skigruppa mottok 100.000,- til innkjøp av skipakker 

for å kunne tilby unger både i klubben og på skolen gratis lån av ski. 

Svømmegruppa mottok penger til å arrangere svømmeleir for unger 

som ikke er tilknyttet sine treningsgrupper. 

 

c) Ketil Pettersen er valgt som ny leder av Finnmark Svømmekrets. 

 

d) Alle planlagte arrangementer i regi av BSK har blitt avlyst i vår pga 

koronapandemien. 

 

e) Firmaet som bygger det nye skolebygget har leid Gropa for å bruke 

som kontorer under byggeprosessen. 

 

 

VEDTAK: Orienteringene tas til etterretning 

 

 

 

 



SAK 07/21:  STATUS UNDERGRUPPENE 

 

- Badmintongruppa har startet treninger i høst. Får bruke idrettshallen 

når det ikke er vaksinering. Har 23 aktive spillere på trening og er 

tilbake på samme nivå som tidlig i 2020. Turneringer har startet og 

vi planlegger Båtsfjord Open i april 2022. Bjørn Inge Lund og 

Andrine Kristiansen er trenere. Har 3 stk som skal på trenerkurs 

senere i sesongen. 

- Skigruppa har gjennomført skikarusell i vinter og løpskarusell i 

høst. Da vi ikke har fått bruke kantina til kafe har det vært en 

nedgang i deltakere. Skirennet som skulle vært arrangert i januar ble 

avlyst pga koronasmitte. De eldste har trent godt i egen 

treningsgruppe og på rulleski i sommer. Thea Loe har sagt ja til å 

være trener for den miste gruppa og vil starte med treninger så snart 

det er tråkket skiløyper. 

- Svømmegruppa har stort sett trent som normalt fram til skoleslutt. 

Har 56 unger i ukentlig trening, men dessverre enda 22 unger på 

venteliste som vi ikke har kapasitet til å tilby treninger for. Har 

behov for å rekruttere flere trenere. Har deltatt på treningssamlinger 

i Alta og Vadsø. Da åpning av bassenget er forsinket har vi i høst 

kjørt til Berlevåg for å trene flere ganger i uka. Deltar også på 

basistrening med skigruppa og på spinning med den eldste 

treningsgruppa. 

- Fotballgruppa har treninger for 3 aldersbegrensede lag. Mygg/mini, 

lillegutt/lillejenter og smågutter. De minste har deltatt på 

fotballturnering i Kirknes og planlegger å delta på turnering i Tana 

før jul. De voksne fotballspillerne venter på endringer i 

koronarestriksjonene for å få startet opp. 

- Crossfitgjengen trener 3 ganger i uka, med begrensninger med antall 

deltakere. 

- Mathilde Gotvassli har startet opp med mikrobryting for barn en 

gang i uka. Med 20-25 deltakere pr trening. 

 

 

VEDTAK:  Orienteringene tas til etterretning 

 

 

 

SAK 08/21:  RULLERING PLAN FOR IDRETT OG FRILUFTSLIV  

 

 Kommunens plan for rullering av plan for idrett og friluftsliv er ute på 

høring. Se brev fra kommunen. Vi diskuterer våre behov på møtet og 

blir enig i en prioritering. 

VEDTAK:    1. Vår svømmegruppe har hatt en stor økning i antall medlemmer og 

aktivitet. For oss vil den planlagte svømmehallen på 25 meter være 

sentralt i den videre utviklingen av vår aktivitet for barn og unge. For at 

i skal kunne arrangere framtidige konkurranser som f.eks 

Finnmarksmesterskap, er det viktig for oss at dette bygges med minst 5 

baner. 



2. Det haster med å få på plass en ny utendørs 11-kunstgressbane. 

Klubbens fotballaktivitet har vært utfordrende under Corona, og vi har 

ikke fått trent som normalt siden vinteren 2020. Vi har i dag 2 

aldersbestemte fotballag og et a-lag som ønsker å delta i seriespill. Da 

er vi avhengig av at en ny fotballbane kommer på plass våren 2022. I 

tilknytning til kunstgressbanen er det også behov for: 

- Et garderobeanlegg ved den nye kunstgressbanen som har plass til 

både hjemmelag og bortelag. Med toalettfasiliteter som kan benyttes 

under trening. 

- Et lysanlegg tilsvarende det som var ved den gamle fotballbanen. 

- En tribune tilsvarende det som var ved den gamle fotballbanen. 

- Et gjerde og nett rundt fotballbanen tilsvarende som var ved den 

gamle fotballbanen. 

- En minitraktor som må brukes for jevnlig vedlikehold av det nye 

kunstgresset. 

- Lagerplass til en slik minitraktor, lagringsplass til utstyr brukt ved 

fotballtrening, samt plass til et lite kjøkken hvor det kan kokes kaffe og 

stekes vafler. 

BSK står i dag som eier av klubbhuset Gropa, som har vært brukt som 

lager, toalett og som kafé ved arrangementer. Nå som fotballbanen ikke 

skal ligge i tilknytning til dette, har vi ikke bruk for bygget. Vi ønsker å 

komme i dialog med kommunen om byggets framtid. 

Dersom man går videre med planene om en innendørs fotballhall for 7-

er, må dette anlegget inneholder garderober, toalettfasiliteter og en 

tribune for publikum, slik at det også kan brukes til kamper og 

arrangementer. Planen som vi har blitt framlagt er en kaldhall som kun 

inneholder et kunstgressdekke og som ligger for langt unna det nye 

skolebygget, til at vi kan sambruke lokaliteter. Etter vår mening vil 

dette ikke være et bedre tilbud enn det vi i dag bruker i idrettshallen. 

3. BSK har de siste årene fått flere henvendelser fra barn og foreldre 

som er interessert i turn og parkour. Vi anmoder kommunen om å se på 

mulighetene til å bygge den nye gymsalen som en basishall, som vil 

kunne huse slike aktiviteter. 

4. Dagens lysløype stopper på oversiden av Båtsfjord skole. Når det nye 

skolebygget er ferdig, bør denne forlenges ned til skolen, slik at både 

skolens brukere og befolkningen kan bruke baksiden av skolen som 

starten på lysløpa både sommer og vinter. 

 

 

 

 

 

 

 



SAK 09/21: ØKONOMI 

 

 BSK gikk med nesten 700.000,- i overskudd i 2020 og med den lave 

reiseaktiviteten i år ligger vi an til et betydelig overskudd også i 2021. 

 Det er ikke ønskelig med et for stort overskudd. 

 

Undergruppene bør planlegge gratistiltak for trening, treningsleirer og 

sosiale tiltak for å tilrettelegge for mer aktivitet og trivsel. Det foreslås 

at vi ikke tar egenandeler eller treningsavgift i 2022.  

 

VEDTAK:  BSK skal ikke ta egenandeler eller fakturere treningsavgift for 2022. 

Hovedstyret er enig i å gå bort fra fordelingsnøkkelen for inntekter. 

Klubbens midler brukes til å dekke undergruppenes utgifter for 2021 og 

overskuddet fordeles likt på fotball, ski, svømming og badminton. 

 

  

 

SAK 10/21:  STATUS ARBEID MED NYTT SKOLEBYGG 

  

 Kommunen har startet byggingen av den nye skolen på tomten av 

fotballbanen. Det har i løpet av våren blitt avholdt flere 

medbestemmelsesmøter hvor BSK har gitt innspill. Regulering av tomt 

til ny fotballbane på Foma skal behandles i kommunestyret for jul. 

 

VEDTAK: Hovedstyret bes holde seg orientert om prosessen og delta på møter 

BSK blir invitert til. 

  

 

SAK 11/21:  BÅTSFJORDMESSA 

 

 Dersom regjeringen letter på koronarestriksjonene på nyåret vil vi starte 

planleggingen av Båtsfjordmessa. 

 

 

VEDTAK: Båtsfjordmessa avholdes lørdag 11. juni. Undergruppene bes finne 

personer til å sitte i messekomiteen. 

 


