
 

 

 

STYRETS BERETNING: 

 

1. VIRKSOMHET 

Som resten av samfunnet har også BKBIL vært preget av koronapandemien de 2 siste årene (2020 – 

2022). Idrettslaget har etter beste evne holdt medlemmer aktive innenfor de restriksjoner som har 

vært gjeldende, og etter åpningen i mars 2022 har idrettslaget hatt fokus på å normalisere 

aktiviteten igjen.  

Det har vist seg å være krevende å vekke idrettslaget fra dvalen. Det er vanskelig å kunne gjøre en 

tilstrekkelig og nødvendig jobb når frivillige til nødvendige roller ikke lar seg rekruttere, og når 

interessen for å ta i ett tak sammen for å løfte organisering, systemer og aktiviteter gjennom dugnad 

og innsats er begrenset.  

I tillegg til å drifte idrettslaget og å holde aktivitetene gående, har vi jobbet med å få på plass ett 

tidsriktig fundament for idrettslaget. Sentralt i dette arbeidet har vært å forenkle og effektivisere 

administrasjonen (økonomisystem, medlemsregister, hjemmeside/ kommunikasjon og rammeverk), 

slik at vi er rustet for å få flere medlemmer i flere aktiviteter og arrangementer. Vi har hatt god og 

jevnlig dialog med gruppene, og har blitt godt kjent. Vi har skaffet oss innsikt for å avlevere ett riktig 

årsregnskap for 2022, og ha gode forutsetninger for budsjetteringen av 2023.  

Det er noen saker vi har jobbet mye med, men som fremdeles pågår og som er avgjørende for 

idrettslaget: 

- Rekruttering av frivillige til nødvendige roller 

- Styre idrettslagets økonomi (vi opplever medlemsfrafall og kostnadsøkning)  

- Åpne opp aktiviteter og arrangementer for å få flere medlemmer i aktivitet  

- Våre lokaler i Kommunegården (åpnes i februar 2023) 

 

 

2. FORMÅL: 

Gjennom året har vi samlet tidligere vedtak og ajourført sentrale dokumenter for idrettslaget. 

Idrettslaget styres av vedtektene og klubbhåndboken, og gjennom vårt medlemskap i Norges 

Idrettsforbund og Oslo og Akershus Bedriftsidrettskrets har vi retningslinjer å forholde oss til. 

Vedtektene ble oppdatert til gjeldende krav på ekstraordinært årsmøte 25.7.2022. 



En av grunnverdiene til idrettslaget er ærlighet. Alle av årets styremøtereferater og 

årsmøtereferater, samt vedtekter og klubbhåndbok er nå tilgjengelig på idrettslagets hjemmeside. 

Som det fremkommer av vedtektenes §1: 

«Bedriftsidrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Bedriftsidrettsforbund og Norges 

idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).  

Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge 

på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.» 

 

3. ÅRSREGNSKAP 

Årsregnskapet for 2022 viser ett underskudd på -23.045 kr. Underskuddet foreslås dekket av 

egenkapitalen. Egenkapitalen etter inndekning av årets underskudd er på 1.267.999 kr.  

I hovedsak kan resultatet deles inn i noen kategorier: 

- Felles drift av idrettslaget 

- Idrettsgruppenes aktiviteter 

- Arrangementer og fordeler for medlemmer 

Medlemskontingent: 

Medlemskontingenten for 2022 ble trukket over den ansattes lønn i februar 2022, og nye 

ansatte medlemmer ble trukket løpende gjennom året. Medlemmer som ikke er ansatt i 

kommunen, har betalt inn direkte til idrettslagets bankkonto. 

Ved at idrettslaget er medlem i NIF, har vi måttet følge deres krav til medlemsregistrering. 

Nytt for 2023 er at innbetaling må kunne spores direkte til det enkelte medlemmet. I tillegg 

er det ett krav om at idrettslag som er medlem i NIF må ha digitalt medlemsregister. I 

romjulen 2022 samlet vi alle medlemmene i ett medlemsregister, og fakturerte medlemmene 

derifra (KlubbAdmin/ Minidrett), og vi er rigget for disse kravene. 

Vi fakturerte 300 kr pr medlem, iht vedtak på ordinært årsmøte i 2022. Faktureringen av 

2023 kontingenten i romjulen 2022, kommer til inntekt i regnskapet i 2023. Av 730 fakturerte 

medlemmene, er det etter purringsfristen 21.2.2023 bare 352 betalende medlemmer og 2 

æresmedlemmer.  

Andre inntekter: 

Idrettslaget mottar en årlig støtte fra Bærum Kommune på 180.000 kr. Støtten for 2022 ble 

utbetalt til idrettslaget i november 2022. Idrettslaget fikk også en kompensasjon for 

merverdiavgift fra NIF i desember 2022. Noen av gruppene har også egenandel som 

finansierer deler av den enkelte gruppens aktivitet. 

Administrasjonskostnader (Felles drift av idrettslaget): 

Kostnader som er felles for alle medlemmene og gruppene, dekkes av Administrasjonen. I 

2022 har dette vært kostnader for medlemskap i NIF og OABIK, forsikring for underslag og 

skade, refusjoner av medlemmers startkontingenter, systemkostnader, samt godtgjørelse av 

verv og gruppeledere.  



I høst har vi reforhandlet forsikringene, kontrollert at vi er registrert i NIF og OABIK med riktig 

medlemsintervall, og systemer er gjennomgått eller endret for å få en lavere kostnad. I 2022 

har vi måttet tapsføre 10.500 kr som følge av utbetalinger uten bilag. 

Treningskostnader og velferdstiltak (Idrettsgruppenes aktivteter): 

Gruppene har en stor forskjell i antall medlemmer, ambisjonsnivå og kostnadsnivå. De dekker selv 

kostnader for å leie lokaler, ha dommere og trenere, ha lagutstyr samt at de dekker kostnader for å 

spille i arrangementer og serier. Noen av gruppene har arrangert interncup, noen hatt rådgivning av 

teknikk og skadeforebyggende øvelser, og noen har hatt kick-off for sesongstart.  

Se vedlagt avdelingsvis oversikt over regnskapet for 2022: 

 

Kostnader for arrangementer og fordeler for medlemmer: 

Vi har ett sterkt ønske om å lage arrangementer for medlemmer som kan ha ett varierende innhold, 
være enkle å gjennomføre og å skape samhold på tvers av Bærum kommune. Vi har i 2022 vært for få 
frivillige i BKBIL til å kunne lage arrangementer, og håper frivillige fremover vil kunne bidra til dette. 

Det var planlagt både Jubileumsfest og Juletrefest, men de har vi ikke hatt kapasitet til å prioritere. 
Derimot har vi gjennom de enkelte gruppene klart å avholde interne arrangementer og Friluft-
gruppen har hatt jevnlige turer. Arrangementene har vært lavterskel eller dekket inn ved egenandel, 
og har ikke belastet resultatet med kostnader i 2022. Vi ser også muligheter for å avholde treninger 
og arrangementer i vår sal i den nye Kommunegården. 

Det er utfordrende å lage fordeler for medlemmer. Pr i dag har vi kun en avtale med Idrett og bad om 
rabatter på svømmehaller. Kommunen har selv mange avtaler med næringslivet som er bedre enn 
det vi klarer å anskaffe.  

Vi tilbyr også medlemmer refusjon av starkontingenter for å stimulere til trening og å kunne ha ett 
mål å trene til i løpet av sesongen. Det har vært refusjoner for rundt 23.000 kr i 2022. 

Fremtidsutsikter: 



Det er ett stor behov for aktiviteter på tvers av kommunen. Og de som nå er medlemmer er ganske 
aktive. Av dagens medlemsmasse utgjør ansatte i Bærum kommune rundt 70%, mens de øverige 
medlemmene er tidligere ansatte, pensjonister, ektefeller og spillere som er på dispensasjon.  

Med ett fallende medlemstall, er det ett press på økonomien til idrettslaget. Som budsjettprosessen 
har vist, klarer ikke idrettslaget å fortsette dagens aktiviteter på den økonomien vi har lengde enn 3-
4 år, uten at det gjennomføres endringer i retningslinjer og vedtekter. Vi har heldigvis egenkapital 
som gjør en omstilling mulig, men det krever også en lojalitet mot vedtatt endring og frivillige til å 
trekke vedtaket i praksis. 

Hendelser etter balansedagen: 

Medlemstallet er fremdeles lavere enn forutsatt i budsjettprosessen, og har en lav netto tilvekst. 
Rekruttering av nødvendige frivillige er fortsatt en utfordring for at idrettslaget skal utføre pålagte 
oppgaver, og trenger ytterligere frivillige hvis idrettslaget skal kunne tilby flere tilbud til medlemmer.  

 Styrets vurdering: 

Basert på årets underskudd på 23.046 kr, og ett budsjettert underskudd på ca -350.000 kr, er det 
vanskelig å si om idrettslaget har forutsetning for fortsatt drift. Med dagens egenkapital vil vi kunne 
håndtere budsjettprosessens underskudd i 3-4 år. Skal det foretas investeringer, vil levetiden kunne 
forkortes. Styret anbefaler likevel årsregnskapet for 2022, i den tro om at en løsning på økonomien 
vil bli vedtatt på kommende årsmøter. 

 

Vedlegg: 

Årsregnskap 2022 

1. Resultatregnskap 
2. Balanseregnskap 
3. Noter 
4. Kontrollutvalgets beretning 
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