
Protokoll fra årsmøte i Bærum kommune bedriftsidrettslag (BKBIL) 
8/3-2023 kl. 16.00 i Ny kommunegård, Sandvika 

Fremmøtte: 

Agnes Annsdatter, Pedro Ardila, Kjell Berge, Lise Berglund, Inger Marie Berling, Rupert 
Bose, Abderrazzak Fakhri, Esben Garmann, Morten Halvorsen, Nils-Erik Hirsch, Jan 
Ragnvald Karlsen, Arne Karlstad, Kristin Karlstad, Paul Kiese, Karl Erik Lindahl, Esben 
Mælum, Dag Olsen, Morten Ruud, Inger Rørvik, Morten Steensland, Jannicke Sørem Torp, 
Lene Valaker, Martin Hertzberg 

Leder ønsket innledningsvis velkommen og informerte om styrets fokus og idrettslagets 
arbeid i året som har gått og ga uttrykk for at det har vært et spennende og krevende år. 

Styret har prioritert å 
¢  Strukturere tidligere vedtak i forhold til lov og vedtekter 
* Utarbeide og oppdatere ny hjemmeside (bkbil.no) som hovedkanal for info til 

medlemmene 
* Medlemsregister: Overgang fra idrettenonline til minidrett (Norges Idrettsforbund) 
* Overgang til nytt regnskapsprogram: DNB regnskap for lag og foreninger 
* Jobbe frem en ordning med kommunen mht. nye treningslokaler U2-kommunegard 

Hun presiserte at BKBIL må etterleve bedriftsidretten og Norges idrettsforbunds (N IF) lov og 
at BKBILs vedtekter må være i samsvar med NIFs lov. 

Treningsmuligheter i ny kommunegård-U2: I den gamle kommunegården hadde BKBIL egne 
klubblokaler som besto av styrketreningsrom, treningssal, lager og garderober. Det var 
tidligere BKBIL som tildelte tider i salen og andre søkte da oss om tid. Nå har BKBIL ikke 
egne klubblokaler og har tildelt noen timer på ettermiddag i salen og det er Facility 
Management (FM-avdelingen) som har ansvar for lokalene. Styrketreningsrommet skal være 
forbeholdt BKBIL. 

Hun takket avslutningsvis gruppelederne, andre frivillige og styret for deres innsats og 
tålmodighet i året som er gått. 

Sak 1: Valg av dirigent: Stein Aker fra bedriftsidrettskretsen ble foreslått. Enstemmig vedtatt 

Sak 2: Valg av referent: Kjell Berge ble foreslått. Enstemmig vedtatt 

Sak 3: Valg av 2 medlemmer til underskriving av protokoll: 
Agnes Annsdatter og Jannicke Sørem Torp ble foreslått. Enstemmig vedtatt. 

Sak 4: Godkjenne fremmøtte representanter: 

23 stemmeberettigede var til stede ved møtets start. 

Sak 5: Godkjenne innkalling: Enstemmig vedtatt uten merknader 

Sak 6: Godkjenne sakslisten: Enstemmig vedtatt uten merknader 

Sak 7: Godkjenne forretningsorden: Enstemmig vedtatt uten merknader 

Sak 8: Årsmelding fra styret og grupper: 
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a) Styret: Økonomiansvarlig presiserte lagets pressede økonomiske situasjon. 

b) Gruppene: Det ble kommentert at noen gruppemedlemmer sannsynligvis ikke har betalt 
medlemskap. Gruppelederne må sjekke dette, noe de kan følge opp i «minidrett». 
Følgende hadde ordet i saken: Pedro Ardila 
Årsmeldinger ble enstemmig vedtatt 

Sak 9: Lagets regnskap 2022 i revidert stand: Økonomiansvarlig gjennomgikk regnskapet. 
Det ble kommentert at alle utgifter må dokumenteres. Revisor hadde ellers ingen merknader. 
Følgende hadde ordet i saken: Esben Mælum, Pedro Ardila 
Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 

Sak 10: Godtgjørelse for tillitsvalgte 2022: Godtgjørelse for inntil kr. 10.000 kan i henhold til 
Stein Aker for idrettslag utbetales pr tillitsvalg pr år. Følgende hadde ordet i saken: Jannicke 
Sørem Torp. Styrets forslag til symbolsk godtgjørelse for året 2022, for 23 tillitsvalgte på 
totalt kr. 22 500 ble enstemmig vedtatt. 

Sak 15.3b: BKBIL-dead-or-alive: Økonomiansvarlig fremla saken der han beskrev lagets 
svært pressede situasjon og hvilke valg vi står overfor. Inntektene er sterkt redusert som 
følge av medlemsbortfall og dekker ikke utgiftene i henhold til resultat av budsjettarbeidet 
(budsjettforslag.) Underskuddet må derfor dekkes av oppsparte midler og vil, uten betydelig 
økning av inntektene, føre til at kassa er tom i løpet av 2-3 år. Skal vi eventuelt legge om 
lagets virksomhet fra dagens omfattende sponsing av ulike aktiviteter til å bli en møteplass 
for lavterskeltilbud og arrangementer. Følgende hadde ordet i saken: Esben Mælum, Inger 
Rørvik, Fakhri Abderrazzak, Jan Karlsen, Pedro Ardila, Agnes Annsdatter, Lise Berglund, 
Kristin Karlstad, Lene Valaker, Arne Karlstad, Jannicke Sørem Torp. 

Kommentarer: 
« Overgang fra idrettenonline til min idrett (NIF) er hovedårsak til medlemsreduksjonen 

Å legge om var nødvendig pga. regelverk (sporbar betaling), personvern og 
lønnstrekk er ikke godkjente medlemmer i NIF. 

e Endel av tidligere medlemmer har ikke funnet veien tilbake til BKBIL 
e Pandemien og nye arbeidsformer (hjemmekontor) er også en av årsakene til 

medlemsnedgangen 
Nytt styrketreningsrom vil antagelig øke medlemstallet 
Mange «sitter på gjerdet» og venter på hva som tilbys av aktiviteter 
BKBIL har over de siste 10-12 år hatt jevn nedgang, mens kostnadene har økt 
Mange vet ikke om BKBIL. For dårlig info på kommunens hjemmeside, men det ble 
presisert at det ligger oppdatert informasjonsside også på kommunens intranettside. 
Kun trening og ikke seriespill for lagidrettene vil redusere utgiftene 

*  Medlemskontigent (for billig) 
e  Nybegynnerdagen (dersom den eksisterer) bør benyttes til å reklamere for laget og 

gruppene 

Vedtak: 
Det ble foreslått å nedsette et arbeidsutvalg som utarbeider forslag til løsning som legges 
frem for styret og ekstraordinært årsmøte. Mandatet ligger i PP-presentasjonen til Esben 
Mælum. Arbeidsgruppen ble enstemmig vedtatt og består av: 

Rupert Bose, Agnes Annsdatter, Jannicke Sørem Torp og Lise Berglund 

Sak 11.2: Hvem kan tas opp som medlemmer: 
Kommentar fra Stein Aker: Loven sier at ansatte, ektefeller uten bedriftsidrettslag på sitt 

arbeidssted og pensjonister (som har jobbet i Bærum kommune) kan være medlemmer. 
Personer på DISP kan ikke være medlemmer, men må eventuelt betale særskilt avgift (ikke 
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medlemskontingent). 

Forslaget til årsmøtet innebærer derfor at kun ansatte, deres ektefeller uten eget tilbud og 

pensjonister kan være medlem. Barn av medlemmer kan ikke være medlem. 

Følgende hadde ordet i saken: Kristin Karlstad, Inger Rørvik 
Forslaget ble vedtatt mot 3 stemmer og endringene oppdateres i våre vedtekter som må 

godkjennes av bedriftsidrettskretsen (søknad om disposisjon fra vedtektene) 

Sak 11.1: Styrketreningsrom: 
Nestleder presenterte arbeidsutvalgets arbeid og viste bilder av rommet slik det er planlagt 
med apparater. Ble svært godt mottatt. Har avtalt service fra leverandøren basert på timepris 
framfor serviceavtale. Utstyret er kjøpt og ikke leaset. Ingen avtale med kommunen ut over at 
enheten Friskliv i noe omfang vil få benytte rommet og en avtale med de må på plass 
(lån/leie). System for adgangskontroll er ikke på plass enda. Utstyret er innkjøpt av 
leverandøren og vil kunne leveres og monteres i løpet av kort tid. (ca 3 uker) 

Følgende hadde ordet i saken: Rupert Bose, Pedro Ardila, Esben Mælum, Dag Olsen, Jan 
Karlsen, Inger Rørvik, Morten Ruud, Kristin Karlstad, Agnes Annsdatter, Morten Marius Kyrre 
Rud Reitzel, Pedro Ardila, Lise Berglund 

Forslag: Styrkerommet utstyres med apparater til en samlet kostnad på ca. kr. 450.000, 
finansiert ved bruk av lagets egenkapital. Forslaget ble vedtatt mot 5 stemmer. 

Sak 12: Fastsettelse av kontingent: 
Forslag: Medlemskontigenten økes fra kr. 300 til kr. 400 fom. 01.01.2024 
Diskusjon rundt ulike summer og ordninger. 

Følgende hadde ordet i saken: Morten Ruud, Jan Karlsen, Agnes Annsdatter, Kristin 
Karlstad, Fakhri Abderrazzak, Lise Berglund 

Økning av medlemskontigent til kr. 400 ble vedtatt med både for og imot stemmer (Antall ikke 
protokollert) Kontingent faktureres nær årstart. 

Sak 13: Fastsette aktivitetsavgift eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette 
treningsavaifter: 
Kommentarer: 

¢ Treningsavgift for forskjellige grupper i tillegg til medlemskontingent: Villedende 
dersom man tror at medlemskapet kun koster kontingenten, men blir møtt av 

tilleggsavgift 
e Hver gruppe må gå gjennom hva de kan/bør gjøre 
e Ikke urimelig at medlemmene selv betaler for en gruppetrener 
* | andre klubber må man betale alt selv. Medlemskontingent dekker kun drift av laget. 

Følgende hadde ordet i saken: Lene Valaker, Pedro Ardila, Agnes Annsdatter, Esben Mælum, 
Rupert Bose 

Vedtak: Gruppen (ref. Pkt. 15.3b) tar med spørsmålet i sitt arbeid og spiller tilbake til styret 
og gruppelederne. Enstemmig vetatt 

Sak 14: Nye grupper: 

Følgende hadde ordet i saken: Inger Rørvik, Rupert Bose, Agnes Annsdatter, Fakhri 
Abderrazzak 
Vedtak: Tennisgruppe, Yogagruppe og Styrketreningsgruppe opprettes. Enstemmig vedtatt 
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Sak 15: Budsjett og organisasjonsplan: 
Leder ga innledningsvis uttrykk for at arbeidsgruppen (pkt 15.3b ble tillagt flere nye oppgaver 
etter at mandatet var fastsatt og så for seg en utviklingsgruppe framfor budsjett 

arbeidsgruppe, men budsjett vil ha innvirkning der. 

To forslag til budsjett: 
Et forslag om å utsette behandlingen pga arbeidsgruppens (pkt 15.3b) arbeid av budsjettet 
ble forkastet med 10 mot 7 stemmer. 

a) Styrets budsjettforslag: Styret ønsket ikke å legge frem et negativt budsjett, men etter flere 
forsøk og runder med alle gruppene på kuttforslag resulterte det ikke til endringer i 
budsjettforslaget. 

Følgende hade ordet i saken: Lise Berglund, Nils-Erik Hirsch, Jan Karlsen, Esben Mælum, 

Fakhri Abderrazzak 

Budsjett for 2023 med et driftsunderskudd på ca. 350.000 ble vedtatt med 
13 stemmer, mot 4 stemmer. 

Sak 16 Valg. 
Valgkomiteens innstilling var ufullstendig, og valget utsetter til ekstraordinært årsmøte. 

Avslutningsvis: 
Leder takket av avtroppende styremedlemmer: Kristin Karlstad og Esben Mælum med 
blomster etter omfattende og god innsats for laget. Til slutt ble møteleder også takket for sin 
solide møteledelse. 

Årsmøtet ble hevet kl. 20:00 

Sted, dato: . Sted, dato: 

   
    

Signatur Signatur 
Jannicke Sørem Torp Agnes Annsdatter 
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