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Protokoll BIK styremøte nr. 14 / 14-16
Emne: Styremøte nr. 14 /14-16
Dato: 12. desember 2015 kl. 14-15
Sted: Thon Hotel Bjørneparken,Flå
Deltakere: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy,
Jorunn Horgen (org.sjef)
Forfall: Rohit Saggi, Lars Egedahl, Nora S. Saugerud, Frode Hagen

Sak 119/14-16 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra styremøte nr. 13/14-16 ble lagt fram og signert.
Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 13/14-16 er godkjent
Sak 120/14-16 Orienteringssaker
Ingen orienteringssaker forelå til behandling
Sak 121 /14-16 Lovsaker og Medlemsundersøkelsen 2015
NMK Drammens har ikke svart for idrettsregistreringen og har ikke overholdt medlemsforpliktelsene
og bør miste sitt medlemskap i NIF:
Vedtak: NMK Drammen mister sitt medlemskap i NIF jf. NIFs lov §10-2 (3), og kan søke
gjenopptak når idrettslaget driver aktivitet i tråd med NIFs lov og definisjon av aktivitet.
Fjell Sportsklubb har ikke overholdt medlemsforpliktelsene til NIF og trenger organisatorisk hjelp for
å kunne drifte idrettslaget i tråd med NIFs lov. Buskerud idrettskrets samarbeider med Drammen
idrettsråd og Buskerud fotballkrets for å finne gode løsninger for klubben og ivareta aktiviteten.
Vedtak: BIK Organisasjonssjef/administrasjonen får fullmakt til å iverksette tiltak som er mest
hensiktsmessig for Fjell Sportklubb i forhold til behov som er avdekket, herunder det som er
hjemlet i NIFs lov §2-3 andre og tredje ledd.

Sak 122/14-16 Dialogkonferanse Buskerudidretten og veien fram mot BIK kretsting
Dialogkonferanse
Dialogkonferanse for Idrettsråd og særidretter i Buskerud ble gjennomført 11.-12. Desember på
Bjørneparken Thon Hotel i Flå. BIK er godt fornøyd med deltakelsen og formen på konferansen. Det
var representanter for både de store og de små idrettene i Buskerud, kretsledd, region og
forbundsrepresentanter for særidretter var tilstede. En god arena for styrket samarbeid mellom
idrettskretsen, idrettsrådene og særidrettene i Buskerud med nyttige innlegg, åpen dialog, respekt for
hverandres områder og balanse mellom ulike fokusområder og En god mal for videre møter og
konferanser.
Valgt fire fokusområder/ samarbeidsområder hvor det ble gjennomført gruppearbeid:
1) Klubbutvikling
2) Idrettsanlegg
3) Idrettens samfunnsbidrag
4) Toppidretten — OLT Sørøst
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Referat fra gruppearbeidene og video av innleggene ligger på BIK hjemmeside under protokoller
BIK kretsting 2016
9.desember 2015 ble det sendt et brev til representantene til BIKs kretsting om å utsette Tinget til
28.mai 2016 pga pågående prosesser i NIF vedrørende implementeringen av NIFs idrettspolitiske
dokument og oppfølgingen av BIKs Dialogkonferanse . Innsigelsesfrist er satt til 20/12-15.
Vedtak:
Referat fra gruppearbeidene og video av innleggene ligger på BIK hjemmeside under protokoller
Det planlegges å fortsette med dialogmøter med idrettsråd og særidrettene i Buskerud.
Jorunn Horgen inviterer til et BTV møte for å følge opp med en felles modell for OLT Sørøst til
det beste for særidrettene i hele regionen.

Sak 123/14-16 Idrettens Festaften og prisutdeling
Siden det er ungdoms-OL på Lillehammer senere i vinter velger man å sette ekstra fokus på ung idrett,
og da er det bestemt at det skal kåres «Årets unge ildsjel» — i stedet for «Året ildsjel» som for det
meste har eldre kandidater.
Følgende priser deles ut under Idrettens Festaften:
Årets Unge ildsjel SE VIDEO HER!
Idrettsstipend fra Sparebanken Øst
Årets idrettsnavn
Buskerud Idrettskrets innsatspremie
Statuttene for "Innsatspremien" er:
1.
Buskerud Idrettskrets "Innsatspremie" med diplom kan tildeles aktive
idrettsutøvere og lag for fremragende idrettsprestasjoner i året som
er gått.
Det utdeles en premie for hvert år.(gjeldende fra 1981)
2.
Innsatspremien kan tildeles samme person/lag kun en gang innen samme idrettsgren.
3.
4.
Begrunnet forslag på kandidater til "Innsatspremien " sendes
Idrettskretsen innen nærmere fastsatt dato.
I Idrettskretsstyremøte kreves enstemmig beslutning for hver utdeling.
5.
Idrettskretsstyret bestemmer tid og sted, og foretar utdelingen.
Vedtak:
Endringen "Årets unge ildsjel" er tatt til etterretning.
Statuttene for BIKs innsatspremie 2015 er uendret. BIKs administrasjon tar fram forslag til
kandidater til Årets innsatspremie 2015 som behandles på neste styremøte.

Sak 124/14-16 Anleggsutvalg
Status arbeidet til anleggutvalget ble lagt frem kort. Det er opprettet regionskontakter for alle regioner
og hjemmesiden er oppdatert under fanen Anlegg. Det er etablert et "Anleggsnettverk IR Buskerud"
hvor IRene er oppfordret til å utnevne sin anleggskontakt som BIK følger opp etter nyttår.
Vedtak: Tas til etterretning.
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Sak 125/14-16 Toppidrettsutvalget
Grundig underlag for etablering av hovedsete OLT Sørøst er sendt Olympiatoppen, til Drammen
kommune og Buskerud Fylkeskommune. Drammen kommune og Buskerud Fylkeskommune har
behandlet saken politiske og begge har vedtatt å støtte etableringen av OLT Sørøst i henhold til
rammene fremlagt av Olymiatoppen så langt i prosessen.
Jorunn Horgen følger opp med et møte med org.sjef i Vestfold og Telemark før jul for å sikre at vi står
sammen om en helhetlig modell i BTV for å sikr at OLT sørøst blir etablert.
Vedtak: Kunnskapgrunnlaget for etablering av hovedsete OLT Sørørst i Drammen er oversendt
Olympiatoppen. Nødvendige politisk vedtak i Buskerud fylkeskommune og Drammen kommune
er vedtatt. Jorunn Horgen inviterer til et BTV møte på org.sjef nivå før jul.

Sak 126 /14-16 Representasjon
BIK har vært representert på følgende møter og arrangementer siden forrige styremøte:
Når

Hvor/hvem

10. nov.

Marienlyst

21.nov.
1 1.-12.des

Hva

Representant

Grenseløs Idrettsdag

BIK admin,

Marienlyst

Buskerudtrampetten

Lise Christoffersen

Flå

Dialogkonferanse
Buskerudidrettens

BIK styret og admin

Vedtak: Tatt til orientering.

Sak 127/14-16 Møter/representasjonsplan
Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:
Når

Hvor/hvem

Hva

Representant

12. des

Drammen

BIK styremøte

BIK styret

09.jan

Lillehammer

Idrettsgalla

Roar Bogerud, Jorunn Horgen, inviterte BFK

Uke 4

Drammen

BIK styremøte

BIK styret

uke 5

Drammen

Olympiske LEKER//Fakkelstafett

BIK admin, BIK styret

3. feb.

Drammen

WC Skisprint/Idrettslinjer

Roar Bogerud, Jorunn Horgen

5. feb.

Drammen

BIK styret, BIK admin, inviterte

12.-13

Gol

UngdomsOL Fakkelturne i
Drammen og Idrettens Festaften
Buskerud Fotballkrets Ting

Roar Bogerud/Øyvind Thorsen

12.-14.feb

Vikersund

WC Skiflyvning

Roar Bogerud

12.-20. feb

Lillehammer

YOG 2016

Jorunn Horgen
BIK styret

Uke 8

Drammen

BIK styremøte

Mars/april

Buskerud

IR årsmøter

BIK representanter

Uke 12

Drammen

BIK styremøte

BIK styret

BIK Ting

BIK styret, admin, IR, SI

30.april
Kongsbergregion
eller 28.mai
20. mai
3.-5.juni
23.-25.sept

Gardermoen
Fornebu
Kirkenes

Kretsledermøte
NIF Ledermøte
Kretsledermøte

Roar Bogerud, Jorunn Horgen
Roar Bogerud, Jorunn Horgen
Roar Bogerud, Jorunn Horgen

Vedtak: Møteplan tas til orientering
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Sak 128/14-16 Eventuelt
Ingen saker forelå under eventuelt.
Alle saker var enstemmige og møtet ble avsluttet.

Styremøteprotokollen er godkjent. Sted.... \

Roar Bogerud (styreleder)

Lise Christoffersen

Lars Egedahl

Rohit Saggi

Dato

;:?72—

(a

leder) Anne Merethe Groseth

di 2'16-Nora Skyttersæter Saugerud (vara) Frode Hagen (vara)

Ketil Husøy (ansatt rep)

Jorunn Horgen (org.sjef)
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