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Protokoll BIK styremøte nr. 3 / 16-18
Emne: Styremøte nr. 3/16-18
Dato: 31. august 2016 kl. 2030-2200
Sted: Telefonmøte
Deltakere: Roar Bogerud(styreleder), Lise Christoffersen(nestleder), Anne Merethe Groseth,
Tove Eggen Lien,Pål Thomassen(vara), og Jorunn Horgen (org.sjef)
Forfall: Stine Bæra, Geir Klevstad, Eva Enersen (vara)

Sak 12/16-18 Godkjenning av protokoll
Protokoll fra styremøte nr. 2/16-18 er behandlet og godkjent på epost og i møtet.
Vedtak: Styremøteprotokoll nr. 2/16-18 er godkjent

Sak 13/16-18 Orienteringssaker
Olympiatoppen Sørøst
Omforent modellbeskrivelse av avdelingen Olympiatoppen Sørøst er ferdigstilt. Målet er at
avdelingen skal være operativ fra 1/1-2017.
Søknad om støtte til etableringen av Olympiatoppen Sørøst ble sendt Buskerud fylkeskommune med
kopi til Drammen kommune og Høyskolen i sørøst Norge, Campus Drammen den 30.august.
Søknaden følges opp tett av Jorunn Horgen i forhold til hovedutvalgets møter og BFK budsjettprosess
for 2017.Det er avtalt et statusmøte med Drammen kommune den 6. september
Skoleløpet Drammen 2016
Et vellykket Skoleløp i år også, med ca. 3500 deltakere fra skolene: Marienlyst, Gulskogen,
Svensedammen, Børresen Kjøsterud, Killingrud, Vestfossen, Spikkestad, Røyken, Slemmestad og
Tislegård. Et yrende liv og mange fornøyde ungdommer og lærere på hele arrangement og rundt i
byen. Et samarbeid mellom BIK, DIR, Elvefestivalen og Gjensidigestiftelsen.
Idrettsmesse og Skoleløpet er for alle enten hele klasser eller hele skolen. Nytt av året var Hans Bergs
Vandrepokal-konkurranse på fredag med Hellas som teknisk arrangør hvor 50 skolelag deltok. Hans
Bergs stiftelsen delte også ut Bragdpris til Ole Einar Bjørndalen. Strømsgodset stilte som harene
Jostein Flo og Lage Sofienlund i Skoleløpet forbindelse med sitt samfunnsengasjement, Blåtimen og
omdømmebyggingen. Pokemon farsotten ble tatt inn som et vellykket som viser at vi følger med i
utviklingen.
Gjennom Gjensidigestiftelsen har vi finansiering av skoleløpene i 2017. BIK bør dajobbe med at det
offentlige ser nytteverdien og får et eierskap, slik at vi kan videreføre en bærekraftig modell fremover
på et så godt konsept for ungdomskolelever.
Vedtak: Sakene er tatt til orientering

Sak 14/16-18 Lovsaker og medlemsundersøkelsen
Forskrift om navn på idrettslag — sak navnendring SI Freestyle Discojazzklubb:
Det vises til forskiften som ligger på lovdata foreligger: Forskrift om navn på idrettslag
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Buskerud idrettskrets har i lengre tid fulgt opp Si Freestyle Discojazzklubb da de foretok en
navnendring på ekstraordinært årsmøte uten å sjekke forskriften til NIF og få godkjennelse fra BIK.
Saken er:.
Si Freestyle Discojazzklubb søker om navnendring til Amaze Danseklubb Drammen. De har
gjennomført ekstraordinært årsmøte hvor navnendringen fant sted. Amaze er en engelsk betegnelse og
betyr begeistre. Forskriften til idrettslagsnavn pkt.2.5 sier at det ikke er tillatt med utenlandske navn
når navnet ikke har direkte tilknytning til idretten som laget skal drive, eller i nasjonalitet eller etnisk
bakgrunn til lagets medlemmer.
Vedtak
Idrettslagsnavnet kan ikke godkjennes da det bryter med forskrift om navn på idrettslag. Vår
anbefaling er at idrettslaget benytter Amaze som et tenninlistenavn.
Vedtak: Vedtaket som Buskerud IK administrasjon har sendt klubben støttes av styret, da
BIK må håndheve forskriftene fra NIF. Vedtak om navnegodkjenning kan påklages til NIF.
Klagen sendes til idrettskretsen,som videresender den til NIF sammen med eventuell uttalelse.
BIK ønsker å drøfte en tilpasning av forskriften og vil eventuelt ta frem et endringsforslag ved
neste lovendring. Pål Thomassen følger opp saken i tillegg til Jorunn Horgen i administrative
fora.

Sak 15/16-18 Lønnsoppgjør 2016
Jorunn Horgen har gjennomført vurderingssamtaler og send innstilling til NIF i tråd med NIFs
anbefaling og vedtatt budsjett for 2016.
Vedtak: Lønnsoppgjør 2016 er tatt til orientering.

Sak 16/16-18 Representasjon
BIK har vært representert på følgende møter og arrangementer siden forrige styremøte:
Når
Hvor/hvem
Hva
Representant
19/8
Drammen
Åpning av Fjellbanen
Pål Thomassen, Anne Merethe
Groseth
26/8
Drammen
Skoleløpet
Lise Christoffersen
Vedtak: Representasjon ble tatt til orientering.

Sak 17/16-18 Møte-/representasjonsplan
Forslag til møter/representasjoner for styret/administrasjonen ble diskutert ut fra fremlagt møteplan.
Styret legger opp til to fysiske styremøter for høsten 2016, den 11/9 sammen med styresamling og 1112/11 sammen med BIKs dialogkonferanse/ ledermøte. I tillegg gjennomføres Skype/telefonmøter
jevnlig. Modellen som viser de ulike møteplassene er god og det oppdateres fortløpende på
styreportalen. Møter av offentlig interesse legges på BIKs hjemmeside.
Vedtak: Møte-/representasjonsplan for høsten 2016 ble vedtatt og følger som vedlegg til
protokollen.
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Sak 18/16-18 Eventuelt
Roar Bogerud spilte inn temaer og oppgaver til styresamlingen 11/9.
• Fordeling av saker på de ulike styremedlemmene
• NIFs utvalgsstruktur styrende for BIKs organisering- og samarbeidsmodell
• Regionsansvar på de ulike styremedlemmene, avklaring av arbeidsoppgaver
• Mulig opprettelse av Arbeidsutvalg
• Forslag er en egen Økonomigruppe(Tove,Pål, Renate, Jorunn)
• Ungdomsgruppe (Stine, ungdomsutvalg i andre særkretser er mulig)
• Toppidrett/OLT
Vedtak: Innspillene følges opp på styresamlingen og i styremøte 4.

Alle sakene ble enstemmig vedtatt.

Styremøteprotokollen er godkjent,

Sted:
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