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Protokoll BIK styremøte nr. 16 / 14-16
Emne: Styremøte nr. 16 /14-16
Dato: 22. februar 2016 kl. 17-2030
Sted: Idrettens Hus
Deltakere: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Ketil Husøy og
Jorunn Horgen (org.sjef)
Forfall: Rohit Saggi, Lars Egedahl,,Frode Hagen, Nora S. Saugerud.

Sak 139/14-16 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra styremøte nr. 14/14-16 og 15/14-16 legges fram for godkjenning og signering
Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 14/14-16 og nr. 15/14-16 er godkjent og signert
Sak 140/14-16 Orienteringssaker
OL-uka , uka 5, se nyheten og mediasaken her
Buskerud fakkelbærer: se her
Kort beretningfra Ketil ang OL-uka. Godtfornoyd med. Oppsummer kort hva OL-uka er.
Gjennom uke 5 har Buskerud idrettskrets i samarbeid med lokale idrettslag, fylkeskommunen,
Gjensidigestiftelsen og YOG,samlet ca 4000 barn, unge og voksne til aktiviteter, fakkelvandring og
en foredragsserie.
Olympiske LEKER, alle barneskolebarn fra 5-7kl.i Drammensskolen ble invitert til idrett og
aktivitetsdag i Drammen. Totalt 1800 barn deltok over 4 dager. Skolene ankom i fakkeltog, holdt en
kort appell, tente OL-ilden og satte i gang med aktiviteter inne og ute, ledet av Drammens ballklubb. I
pausen danset de OL-dansen, spiste felles lunsj og hygget seg i Drammenshallen. Etter endt pause
byttet de arena, hvor de som hadde vært ute var inne og motsatt. Alt i alt var det fire flotte dager med
idrettsglede og mye moro. Idrettslaget har for alvor fått vist sin kompetanse og i tilbakemeldingen fra
lærerne svarer over 70% at de opplevde et godt læringsutbytte, og 100% svarer at de ønsker en
gjentagelse neste år.
På onsdagen i uke 5 ble det store idrettslinjetreffet gjennomført. Her ble alle idrettslinjeelevene i
Buskerud invitert til en aktivitets og kunnskapssamling. Over 700 deltagere møtte opp. Dagen startet
med en basisøkt av Kjetil Andre Aamodt, etterfulgt av foredrag fra Tom Søgård, Kjetil Lundebakken
og Odd-Bjørn Hjelmeset. Del to av dagen var på høyskolen i Sørøst-Norge sine lokaler, her fikk
elevene en ny foredragsrunde med Claes Brede Bråthen og Molly Petit, før dagen ble rundet av med
skisprinten i Drammen. Tilbakemeldingene fra elever og lærer har vært veldig gode, og over 90%
ønsker seg gjentagelse til neste år.
Avrundingen av uke 5 var besøk av OL-ilden i Drammen. Opp imot 1000 mennesker tok seg turen til
Marienlyst for å avduke OL-ringene fra 1952 og for å følge OL-ilden gjennom Drammens gater. Etter
fakkeltoget var det velkomst fra kulturministeren, dans og sang fra lokale artister. Alt i alt en god
markering av OL-ilden sitt besøk i Buskerud.
Idrettens festaften ble nok en gang avholdt i Drammens teater, og nok en gang var det en flott hyllest
av årets idrettsprestasjoner. Flotte og verdige vinnere og i forbindelse med ungdoms-OL på
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Lillehammer ble det i år stemt frem en ung ildsjel Samarbeidet og gjennomføringen av festaften var i
år god.
Vedtak: Tatt til orientering
Sak 141 /14-16 Lovsaker,opptak av idrettslag
Opptak av Lier Ryttersportsklubb
Rytterkretsen kan ikke anbefale opptak og Lier idrettsråd er splittet i anbefalingen sin vedr. opptak av
Lier Ryttersportklubb i NIF. Buskerud idrettskrets noterer seg at Rytterkretsen vil styrke eksisterende
miljøer istedenfor å skape flere idrettslag. Lier idrettsråd er splittet i sitt syn på opptak av idrettslaget.
Lier idrettsråd:
LIR er splittet i sitt syn på om det er ønskelig at Lier Ryttersportsklubb bør opprettes. Den ene delen
av styret mener at en ny klubb vil være bra for aktiviteten, den andre fraksjonen mener at idretten er
best tjent med store og robuste klubber som evner å utvikle egne anlegg. Opprettelse av enda en
hestesportsklubb i Lier vil ikke bygge opp under forbundets strategi om sterke og robuste klubber,
men snarere bidra i negativ retning
Buskerud Rytterkrets:
Buskerud Rytterkrets har gitt følgende uttalelse: «Buskerud Rytterkrets vet at klubbtilhørighet og
samhold er viktig for ryttersporten, og vi har forståelse for ønske om egen klubb. Men vi kan ikke
anbefale å godkjenne Lier Ryttersportsklubb, av følgende årsaker: -Vi kan ikke se at det er behov for
enda en klubb i dette området. Nærområdet Lier og Drammen innehar flere mer eller mindre aktive
klubber, som kunne vært aktuelle å samarbeide med, istedet for å opprette en helt ny klubb. Det er fullt
mulig å samle alle medlemmer i en stall under samme klubb, uten å danne ny. -En evt. ny klubb vil ta
medlemmer fra eksisterende klubber, noe som er lite ønsket. -Klubben vil ha tilhørighet på en stall kun
få hundre meter fra en allerede eksisterende klubb, Drammen og Omegn Rideklubb, som er en stor
stevnearrangør i Buskerud, og dermed avhengig av en stor medlemsmasse for å kunne arrangere disse
stevnene. -Det er oss bekjent ikke egen rideskole på denne stallen, så rideskolemedlemmene de ønsker
å tilby medlemskap til, burde tilhøre en klubb som har tilhørighet til stallen der rideskolen er. Samtidig fremstår det i stiftelsesprotokollen som om det kun er oppstallører på stallen som kan være
medlemmer i klubben. Dette betyr en ganske liten klubb, som muligens vil gi medlemmene et
dårligere tilbud enn om de var medlem i en større klubb. -Vi ser at flere av de valgte styremedlemmer
og medlemmer i valgkomiteen ikke står på medlemslisten. Dette er oss kjent ikke lovlig. Likevel vil vi
naturligvis gjøre vårt ytterste for å bistå Lier Ryttersportsklubb om denne blir godkjent som ny klubb.
Hvis klubben kan gi distriktet et enda bedre aktivitetstilbud er dette veldig positivt Vi har ikke mottatt
noe annen info enn det NRYF har sendt oss, så det kan være faktorer som taler mer for en nydannelse
enn det vi ser her. For styret i Buskerud Rytterkrets, Elin Hilling» Norges Rytterforbund støtter på
generelt grunnlag ikke opprettelse av nye rideklubber i umiddelbar nærhet av eksisterende klubber da
dette erfaringsmessig vil gå på bekostning av eksisterende klubber. Norges Rytterforbund tar
Buskerud Rytterkrets uttalelse til etterretning og innstiller ikke til opptak av Lier Ryttersportsklubb.
Vedtak:
Buskerud idrettskrets kan ikke anbefale opptak av Lier Ryttersportsklubb på bakgrunn av
høringsuttalelsene. Avgjørelsen om opptak kan påklages av idrettslaget til Idrettsstyret jf. NIFs
lov 10-1. Klagefristen er 3 uker fra vedtak ble mottatt.

Sak 142 /14-16 Medlemsundersøkelsen 2015
Fjell Sportsklubb.
Styret ble orientert om brev sendt til Fjell SK om krav for innsendelse av dokumentasjon innen 15/216. BIK har ikke mottatt påkrevd dokumentasjon innen fristen. BIK er i dialog med NIFs juridisk
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avdeling for å kvalitetssikre behandlingen av saken. D følger opp Drammen kommune som er
informert om status i klubben. BIK følger opp saken fortløpende for å avklare vedtak som skal gjøres.
Vedtak: Saken er tatt til orientering. Styret vil foreta en skriftlig saksbehandling på epost så fort
nødvendig avklaring om vedtak foreligger.

Sak 143/14-16 BIK kretsting 2016
Veien fram mot Tinget. Følgende områder og plan for det videre ble diskutert:
• BIKs beretning for tingperioden
• Årsregnskap 2015
• Styrets økonomisk årsrapport
• Budsjett 2016
• Forslag til Lovendringer
• Strategiplan for Buskerudidretten
Innkalling sendes ut før 26/2-16. Forslag er at Tinget avholdes på Quality hotell Kongsberg.
Tidslinje fram mot tinget:
10.3 Økonomi 2015
14.03 Styremøte nr. 18
28.3 Frist for forslag (2påskedag)
04.4 Styremøte nr. 19, Styrebehandling tingdokumenter
• Intern frist for beretning, Jorunn delegerer oppgaver
25/26.4 Styremøte nr. 20, Styrebehandling tingdokumenter
28.4 Tingpapirer publiseres
28.5 Kretsting starter

Vedtak: BIK kretsting 2016 avholdes på Quality hotell Kongsberg og innkalling sendes innen
26/2-16.

Sak 144/14-16 Økonomi
Første foreløpige utkast av regnskap 31/12-15 ble lagt fram til informasjon. Her er det det mye som
må gjennomgås de neste ukene spesielt på prosjektene i forhold til tiltak og hva som skal overføres og
avsettes for 2016. Det vil bli et forventet underskudd som har blitt varslet tidligere pga ombygging og
dialogkonferansen.
Vedtak: Foreløpig regnskap 31/12-15 til orientering.

Sak 145 /14-16 Organisasjon, ressurser og bemanning
Ketil Husøy går ut i pappapermisjon fra ca. 1/9-16 og i 36 uker som vil bety ut hans kontraktstid. Knut
Harald Sommerfeldt går ut i pappapermisjon ca. 15/9-16 og vil ha 10 ukers permisjon. I forhold til
strategi, ambisjonsnivå, økonomisk situasjon og fokusområder i 2016 og 2017 ble det diskutert
hvordan bemanningen skal løses for høsten 2016 og 2017.
Vedtak: Styret gir administrasjonen i oppdrag å jobbe videre med bemanningssituasjonen.
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Sak 146 /14-16 Anleggsutvalget
Marit Skretteberg er engasjert fram til sommer 2016. Oppdraget er Buskerudidrettens anleggsplan som
skal kunne legges frem på tinget, i tillegg tiI oppfølging av anleggsarbeidet. Det er avsatt kr. 60.000,til oppdraget.
Vedlagt brev "Høring Spillemidler og bestemmelser". Anleggsutvalget følger opp dette og Marit
Skretteberg utarbeider høringssvar.
Vedtak: Marit Skretteberg er engasjert for å følge opp anleggsarbeidet og utarbeide
anleggsplan. Det er avsatt kr. 60.000,- frem til sommeren 2016. Styret ber anleggsutvalget
utarbeide et svar til brevet «endringer i spillemiddelregelverket.»

Sak 147 /14-16 Toppidrettsutvalget
Status Olympiatoppen Sørøst ble lagt fram av Jorunn Horgen. OLT har bedt om svar på
særforbundenes ønsket plassering av hovedsete for OLT sørøst i forhold til deres utviklings- og
toppidrettsmiljøer. 9/2 møttes de tre IK og OLT for oppdatering av status g veien videre. Etter møte
kom et overraskende utspill far Vestfold at de nå ønsker å være med i «kampen» om hovedsete». OLT
avslår dette. Det forventes et vedtak om plassering av hovedsete før sommeren 2016.
Vedtak: Saken er tatt til orientering.
Sak 148 /14-16 Representasjon på BIK kretsting
I hht. BIKs lov skal det tas fram en oversikt over representasjon til kretstinget basert på fjorårets
medlemstall, dvs antall IL/grupper i særidrettene og antall IL i idrettsråd.
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Representasjon på idrettskretstinget
På idrettskretstinget møter med stemmerett:
Idrettskretsens styre
Representanter iht. idrettskretsens lov, dog slik at idrettsråd skal være representert.

70 representanterfor særidrettene
70 representanterfor idrettsrådene
70 representanterfra idrettsrådene:
Minimum to (2) representanterfra hvert idrettsråd/fleridrettslag om IR ikke er opprettet.
Resterende representanterfordeles på grunnlag av antall idrettslag innen det enkelt
idrettsråd. Idrettskretsstyret gisfullmakt til åforeta den endeligefordelingen.
70 representanterfra særidrettene:
En (1) representantfra hver særidrett (særkrets/region/forbund)som er representert med mer
enn 3 idrettslag/grupper i Buskerud. Resterende representanterfordeles på grunnlag av
antall idrettslag/grupper i den enkelt særidrett. Idrettskretsstyret gisfullmakt til åforeta den
endeligefordelingen.
Sammensetning delegasjoner:
Idrettsråd og særidrettene med to ellerflere representanter skal oppfylle NIFS lov §2-4
Kjønnsfordeling, om representasjon med begge kjønn.

4

NORGES
I DRETTSFORBUND
Buskerud idrettskrets

O~
Ungdom som delegat:
Idrettskretsstyret oppfordrer alle organisasjonsledd medflere enn en delegat om å stille med
en ungdomsrepresentant.
Organisasjon særidrett
Buskerud Bedriftsidrettskrets
Buskerud Skikrets
Buskerud Fotballkrets
Buskerud Friidrettskrets
NHF Region Sør
NCF Region TeVeBu
Buskerud Skytterkrets
Buskerud Luftsport
Buskerud Rytterkrets
Buskerud Orienteringskrets
Buskerud Gymn- og Turnkrets
Norges Kampsportforbund
NVBF Region Øst
Buskerud Bandykrets
Buskerud Skiskytterkrets
Norges Motorsportforbund - Region
Sør
Norges Golfforbund
Buskerud Svømmekrets
Norges Fleridrettsforbund
Norges Snowboardforbund
Norges Triathlonforbund
Norges Amerikanske Idretters
Forbund
Tennisregion Østland Vest
Buskerud Skøytekrets
NBTF Region Sør
Norges Hundekjørerforbund
Judoregion Sør
Norges Seilforbund
Buskerud Bowlingkrets
VBT Badmintonkrets
Norges Basketforbund region Øst
Norges Bokseforbund
Norges Klatreforbund
Norges Padleforbund
Buskerud Dykkekrets
Danseregion Øst-Norge
Styrkeløftregion Østafjells
Buskerud,Telemark,Vestfold
Ishockeykrets

antal IL/
grupper

Kretsting
repres.

Idrettsråd

134

Kretsting
repres.

17
16
16

3 Drammen IR
Ringerike IR
Kongsberg IR
Lier IR
Øvre Eiker IR
3 Modum IR
3 Røyken IR
3 Nedre Eiker IR
3 Hurum IR
3 Sigdal IR
3 Ål IR
3 Gol IR
2 Hol IR
2 Nore og Uvdal IR
2 Flesberg IR

88
60
40
32
22
21
20
15
14
12
12
9
8
7
6

16
13
10
10
10
10

2
2
2
2
2
2

6
6
4
3

93
80
45
42
28
27
22
22

3
3
3
3

21
20
20

Hole IR
Nesbyen IR
Krødsherad IR
Hemsedal IL (IR)
Rollag IR
Flå IL(IR)

9
8
7

1 Total
1

7
7

1
1

6
6

1
1
1

5
5
5
5
5
5
4
4
4
3
3

5
5
5
5
4
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2

3
3
2
2
2
2

390

70

1

1
1
1
1
1
1
1
1

3

0
0
0

Norges Bryteforbund

3
2
2

0
0
0

Norges Curlingforbund

2

0

Studentidrettsregion Østlandet
Vestviken Bueskytterregion
Norges Cricketforbund
Vestfold Brytekrets

Ant. IL
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Norges Kickboxing Forbund
Norges Softball og Baseball Forbund

2

0

Vestfold Rokrets
Norges Biljardforbund
Norges Castingforbund
Norges Rugbyforbund
Norges Squashforbund

2
1

0
0

1
1
1
1

0
0
0

Norges Vektløfter forbund

1

Totalt

0
0
70

Vedtak: Vedtatt representasjon BIK kretsting 28.mai 2016 som framlagt. Dette legges ut på
hjemmesiden som det vises til i innkallingen.

Sak 149 /14-16 Representasjon
BIK har vært representert på følgende møter og arrangementer siden forrige styremøte:
Når
Hvor/hvem
Hva
Representant
Uke 5

Drammen

Olympiske LEKER/

BIK admin, BIK styret

3. feb.

Drammen

WC Skisprint/Idrettslinjetreff

Roar Bogerud, Jorunn Horgen

5. feb.

Drammen

BIK styret, BIK admin, inviterte

12.-14.feb

Vikersund

Ungdoms-OL Fakkelturne i
Drammen/ Fakkeltog/ Idrettens
Festaften
WC Skiflying

Roar Bogerud

12.-20. feb

Lillehammer

YOG 2016

Roar Bogerud, Jorunn Horgen, admin

Vedtak: Representasjon ble tatt til orientering.

Sak 150/14-16 Møter/representasjonsplan
Forslag til møter/representasjon for styret/administrasjonen fremover:
Når

Hvor/hvem

Hva

Mars/april

Buskerud

IR/særidrett årsmøter

BIK representanter

Uke 11

Drammen

BIK styremøte

BIK styret

Representant

Uke 16

Drammen

BIK styremøte

BIK styret

28.mai

Kongsbergregion

BIK Ting

BIK styret, admin, IR, SI

20. mai
3.-5juni
23.-25.sept

Gardermoen
Fornebu
Kirkenes

Kretsledermøte
NIF Ledermøte
Kretsledermøte

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

*Jorunn venter på oversikt på IR og særidrettsårsmøter. Legges frem i styremøte.
Vedtak: Møteplan ble tatt til orientering
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Sak 151/14-16 Eventuelt
Det forelå ingen saker under eventuelt.

Alle saker var enstemmige og møtet ble avsluttet.
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Styremøteprotokollen er godkjent. Sted...

Bogeru

Lars Egedahl

(sty
(styreleder)
)

Lise Christoffersen

--

estleder)

Rohit Saggi

Dato
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Merethe Groseth

Ketil Husøy(ansått rep)

•

NoråSkyttersæter Safugerud (vara) Frode Hagen (vara)

unn Horgen (org.sjef) cY
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