
BKBIL
«Dead or alive!»

Ref. foreslått budsjettunderskudd for 2023



Økonomisk status – nye tider

• Tidligere har medlemskontingent sponset det meste av kostnaden for aktivitetsgruppene.

• Med dagens betalende medlemmer, er inntekten betydelig lavere enn det kostnaden er 
for å drive aktivitetsgruppene.

• Samtidig har vi ikke noe for de som er medlem, men som ikke får plass i 
aktivitetsgruppene. Og mange som deltar men ikke er medlem.

• Med dagens budsjettrunde på -350.000 kr (dagens retningslinjer) vil egenkapitalen på 
1.250.000 være brukt opp innen 4 år – og da er idrettslaget konkurs. 

• Utover at kommunen støtter idrettslaget med 180.000 kr i året, hjelper de oss ikke med 
haller/ saler, og forventer at vi skal betale for ett samarbeid med tjenestene 
(styrkerommet)



Vi må velge!

Skal idrettslaget overleve, eller ha det gøy så lenge det varer?

1. Ha det gøy så lenge det varer (3-4 år med dagens budsjettforslag)

2. Ha det gøy så lenge det varer, og investere i styrkerom (2 år med 
dagens budsjettforslag og 500.000+ investert i styrkerom e.l)

3. Overleve - Restart så snart som mulig – endre dagens retningslinjer



Overleve?

Skal idrettslaget overleve, vil det gjøre vondt:

• hva skal vi prioritere fremover, og

• hvor hardt må det kuttes i eksisterende

Klarer vi å samle oss, og støtte en ny retning?

Har vi frivillige til å gjøre denne jobben?



Skisse til 
løsning

Hva er formålet? 

- Ha det gøy gjennom felles aktivitet? Dette er ønsket!

• Snu fra å være sponsor – til å være møteplass 
som koordinerer medlemmer til lavterskel-
aktiviteter og arrangementer.

• Klarer vi å skaffe medlemsfordeler og støtte, slik 
at arrangementer og aktivitetsgruppene kan få 
noe spons?

• Egenkapital er vårt handlingsrom, og vil være 
nødvendig buffer i en omstilling. Ingen 
investeringsvedtak eller forlengelser av avtaler -
før en realistisk plan er forankret og vedtatt.



Fremdrift

• Ett utvalg utarbeider en skisse på løsning

• Skissen presenteres og vedtas på 
ekstraordinært årsmøte (innen 14 dager?)

• Vedtekter og klubbhåndbok oppdateres iht
skissen. Vedtas på ett ytterligere årsmøte 
(innen ytterligere 14 dager?)

• Iverksettes i BKBIL fra 1.7.2023!!
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