Protokoll BIK styremøte nr. 5 / 14-16
Emne: Styremøte nr. 5 /14-16
Dato: 16. desember 2014 kl. 16-17
Sted: Idrettens Hus, Marienlyst, Drammen
Tilstede: Roar Bogerud, Lise Christoffersen, Anne Merethe Groseth, Frode Hagen,
Nora Skyttersæter Saugerud, Ketil Husøy, Jorun Horgen (Org.sjef)

Sak 45/14-16 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent på epost og er publisert på hjemmesiden. Protokollen ble
undertegnet i styremøtet.
Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 4/14-16 er godkjent og signert
Sak 46 /14-16 BIK Ledermøte
1) På BIKs Ledermøte 30/10-14 ble det besluttet at avsatte tiltaksmidler for aktivitets- og
kompetansetiltak i 2014 skulle fordeles etter samme nøkkel som for administrasjonstilskudd
for IR og særkrets/-region og ikke etter søknader som foreslått fra BIK. Protokoll finnes her.
Vedtak: Beslutningen ble godkjent.
Sak 47 /14-16 Infosaker
1) Det er enighet i styret i Strømsgodset IL og i gruppa, som nå heter SIF IFF, at de skal være en
undergruppe i SIF med de forpliktelsene som følger av NIFs lov. BIK satte organisasjonen
Strømsgodset Idrettsforening handikap idretten under administrasjon i våres jf. delegasjonsreglementet
til NIF. Midlene som tilhørte denne organisasjonen overføres til SIF fra BIK så rask som mulig jf.
NIFs lovnorm for idrettslag § 22 pkt.3.
2) Aktiviteten i SIF IFF videreføres som en gruppe under fleridrettslaget Strømsgodset
Idrettsforening og org. nr.984 96 3408 meldes oppløst til Brønnøysund.
Vedtak: Informasjonen ble tatt til etterretning
Sak 48 /14-16 Lovsaker og Medlemsundersøkelsen 2014
Lovsaker – oppløsning av idrettslag:
Medlemsundersøkelsen 2014 har avdekket at det ikke lenger er grunnlag for videre drift i tråd med
medlemsforpliktelsene til NIF i Sølvbyens Rideklubb. Denne klubben har derfor valgt å melde seg ut
av NIF. Overskytende midler 10 408.80,- skal etter idrettslagets ønske overføres til Kongsberg og
Omegn Rideklubb. BIK v/administrasjonen godkjenner dette. BIK sikrer at overskytende midler blir
overført i henhold til denne avtale. Fristen er satt til 15.12.
Vedtak: Utmelding av NIF og overføring av midler ble godkjent.
Sak 49 /14-16 BIK strategiprosess og årsplan for 2015
BIK har strategiprosess 16.12 med gjennomgang og oppdateringer av hovedområdene for 2015.
Vedtak: Oppdateringer og endringer skjer i henhold til prosess.
Sak 50 /14-16 Økonomi - gjennomgang budsjett 2015 trinn 1
Vedtak: Styret tok administrasjonens orientering til etterretning.
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Sak 51/14-16 Eventuelt
Ingen flere saker forelå under eventuelt.

Styremøte protokollen ble godkjent.
Sted: Drammen

Dato: 16/12-2014

……………………………..
Roar Bogerud
(styreleder)

……………………………..
Jorunn Horgen
(org. sjef/daglig leder)

…………………………….
Lise Christoffersen
(nestleder)

………………………………
Anne Merete Groseth

……………………………
Lars Egedahl

………………………………
Rohit Saggi

……………………………
Ketil Husøy
(ansattes representant)

……………………………
Nora Skyttersæter Saugerud
(varamedlem)

……………………………..
Frode Hagen
(varamedlem)
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