
                                                                                 

Referat styremøte BK 02.06.22 

Åsane Arena kl. 19 

Til stede: Erik, Gunnar, Anne Hege, Ågot, Kristian 

Fra adm: Remi 

Meldt avbud: Magnus, Alexander, Sebastian, Maria, Suong 

Referent: Ågot  

 

01-06    Godkjenning av referat fra styremøte 05.05.22 

Referat godkjent 

 

02-06 Hederstegnutvalg – vedtakssak 
    Mandat ikke klart (Erik og Alexander) 
Utsatt til neste styremøte 
     
 

03-06 Slettebakkenalliansen er kommet med notat ift å starte frivilligsentral 
- Ønsker BK med – Kay kan stille 

Viktig for oss å være til stede på Slettebakken. Vi går for dette. 
 

04-06   Oppdatering fra administrasjonen 

- Økonomi  
a) Kvartalsrapport 

Lave inntekter i mars, april og mai – vi må stramme inn 
b) Tiltak ift økonomisk situasjon 

- Møte med foreldre og utøvere ift utøvertøy 
- Hva koster den sportslige satsingen 
- Gjennomgang kostnad barne- og ungdomsgrupper  
- Opprette prosjektregnskap 
- Opprette arbeidsgruppe ift å gå gjennom utgifter/inntekter for gruppene 

c) Søking på midler: Søkt midler flere steder – avventer svar 
d) Amesto  

Vi får ny regnskapsfører 
 

 

- Kontorløsning – forhåpentlig på plass før sommerferien 
- Arbeidsmiljø resepsjonsområde – hatt møte med Roald, allerede satt i gang. Må få 

støydemping i taket, få satt opp glassvegg mot buldreområde 
- Innføring av assisterende taubrems 



- Rapport fra sikkerhetssjekk av Vestveggen. Tjelmeland skal fikse ting som ikke var ferdig ved 
overlevering av veggen. 

 

 

05-06   Oppdatering fra komitéene  

- Anleggskomitéen 
- Klatrefeltkomitéen 
- Kommunikasjonskomitéen 

Det skal opprettes en gruppe som kan bidra med å levere innhold til SoMe gjennom 
sommeren. TK holder i dette. Det jobbes også med en strategiplan for SoMe som forhåpentlig 
er klar før sommeren. 

- Sosialkomitéen  
Sommerfesten avlyst – for få påmeldt 

 

06-06   Årsmøte i idrettsrådet mandag 20. juni kl 18  

- Vi kan stille med tre delegater: 
Erlend, Erik og Ågot stiller 

 

07-06   Eventuelt 

 

 

 

_________________________                                        ___________________________ 

Ågot Caroline Nilssen (leder)                                             Kristian Gjerding (nestleder) 

 

 

_________________________                                        ___________________________ 

Erik Faugstad                                                                        Anne Hege Straume 

 

 

                                      

 

 

                                      ____________________________ 

                                                   Gunnar Karlsen 

 

 

 


