
Referat 

Styremøte i BKBIL 03.05.22 

Nr 1 

 

Til stede: Lise Berglund, Kristin Karlstad, Martin Hertzberg (via skjerm), Pedro Ardila, Kjell Berge. 

Referent Kjell Berge 

 

Temaer fra møtet: 

• James sluttfører regnskapet i samarbeid med Kanwel. Når regnskapet er godkjent kan 

Brønnøysund oppdateres med Lise som leder. 

• Huskeliste fra Pedro ble gjennomgått. 

• Styremøter avholdes etter behov. Ikke fast agenda. 

• Referater lagres i egen mappe uten innsyn fra medlemmene. 

• Husk julemøte med middag for styret og gruppelederne 

• Budsjettworkshop avholdes 1,5 mnd. før årsmøtet. I workshopen skal budsjettet i praksis 

være avklart. 

• Ketil Wansvik har inntil nå tatt seg av forsikringene. Hvordan dette skal håndteres videre må 

avklares. 

• Omfanget av kommunens bruk av treningslokalene må avklares. Kan gå på bekostning av 

bkbils medlemmers tilgang. 

• Det juridiske forholdet mellom kommunen og bkbil bør klargjøres. Er bkbil en del av 

kommunens ansvar? 

• Skal treningsapparater til styrkerommet kjøpes eller leases? En leasingavtale innebærer at 

utleier har vedlikeholdsansvar. 

• Problem at en del aktiviteter har fått uhensiktsmessige tider og steder etter sammenslåing av 

Oslo og Akershus til en krets. 

• I bkbil.no finnes all info til medlemmene. Gruppelederne forutsettes å vedlikeholde infoen 

for sine områder. Kursing i dette må tilbys. 

• Etablering og terminering av grupper skjer på årsmøtet 

• Jubileumsfest avholdes 23/9. Lise/Kristin har det praktiske ansvaret. 

• Pedro overleverte bkbils bankkort til Lise. 

• Bkbils inntekter er medlemsavgifter og støtte fra kommunen. I tillegg kommer Kristins lønn 

knyttet til bkbil-arbeid. 

• Kanaler: I dag har vi mange kanaler og programmer: Idrettenonline, Teams, mail, Facebook, 

Yammer, NIF (Klubbadmin) og eget regnskapssystem. James (Kasserer) sliter med en tung 

PC til regnskapssystemet og det vil også bli tatt med i vurderingen. Martin (Nestleder) og 

Lise (Leder) tar en vurdering og presenterer det på et senere styremøte 

• Bedriftsidretten v/ daglig leder: Tore Wiken og Stein Aker (drift av BIL) har tilbudt seg å ta 

et møte med oss for gjennomgang av det administrative styrearbeidet og samarbeid om de 

ulike aktivitetene. Det vil bli satt opp forslag til tidspunkter for møtet. 
 


