
 
 

Referat ordinært årsmøte BSV 2014 
 
Dato:    Torsdag 6/3 2014 
Tid:   18.00-20.00 
Sted:    BSV kontor Gamle Ringeriksvei 61, 1357 Bekkestua 
Tilstede:  Eli-Annik Bernstein, Lars W. Petersen, Christian Solemslie, Sverre Hvas, Marja 

Lia, Kim Jensen, Elisabeth Stene, Finn Olav Elde, Anne Randi Syversveen, Åsa 
Essebo, Hege Qvigstad Eek. 

Ikke tilstede, men fullmakt:  Roger Bjerke, Per Ivar Vik 
 

1. Kontroll av stemmeberettigede: 
10 stemmeberettigede til stede på årsmøtet. 
 

2. Godkjenning av innkalling. 
Årsmøtet har vært annonsert på vår hjemmeside siden 16. januar og har også stått på 
fakturaen som alle medlemmer mottok i november. Saksdokumenter har vært offentliggjort i 
1 uke. 
Innkallingen ble godkjent. 

 
3. Valg av møteleder, referent, samt representanter til å underskrive protokollen 

• Valg av møteleder: 
Elisabeth Stene, styremedlem i BSV 

• Valg av referent: 
        Hege Qvigstad Eek, markeds- og prosjektansvarlig BSV 

• Valg av to til å underskrive referatet: 
Kim Jensen og Finn Olav Elde 

 
4. Behandle Bærumsvømmernes årsmelding 

Elisabeth Stene gjennomgikk BSVs årsmelding.  
BSV har som målsetting å bli en mønsterklubb i Norge på alle områder. 
 
Bassengdrift AS (eies 100 % av BSV) var gjennom en omstillingsprosess for å ha fullt fokus på 
å oppfylle kontrakten med kommunen. Førte til at daglig leder ved BAS sluttet høsten 2013. 
Åsa Essebo, daglig leder i BSV, trådte inn som daglig leder også for BAS. I samme prosess ble 
kursaktivitet på Hundsund bad overført fra BAS til BSV.  
 
Arbeidet som ble påbegynt i 2013 med å styrke rekrutteringen fra kurs til treningsgrupper 
fortsetter. Det samme gjør også fokuset på et godt tilbud på T-gruppene. Vi ble nest beste 
klubb på ÅM og NMjr. 5. beste klubb i landet, målsetting om å være blant de 3 beste.  
 
BSV har betydelig omsetning, og dette stiller krav til sikring av finansiell drift. Det er etablert 
enda sterkere rutiner for dette i 2013.  
 
Klubben har stabil økonomi.  
 
Årsmeldingen ble tatt til etterretning 
 



 
 

5. Gjennomgang av årsregnskapet. 
Elisabeth Stene gjennomgikk regnskapet 
Resultatet i 2013 var et overskudd på 189 533. Det er bra likviditet i klubben.  
 
Klubben har over 5 mill. i omsetning og har derfor engasjert revisor og kontrollkomite. 
 
Elisabeth Stene gjennomgikk kontrollkomiteens beretning.  
Elisabeth Stene gjennomgikk også revisjonsberetning.  

 
Årsregnskapet for 2013 er revidert og ble tatt til etterretning av årsmøtet. 
Kontrollkomiteens rapport ble tatt til etterretning.   
Styrets beretning ble tatt til etterretning.  
Revisjonsberetning ble tatt til etterretning. 
 

6. Behandling av innkomne forslag 
Ingen innkomne forslag 
 

7. Medlemskontingent for 2013: 
Årsmøtet besluttet at Medlemskontingenten holdes uforandret i 2014, dvs at 
Medlemskontingent fra 6.mars 2014 er: kr 150 for de som deltar på teknikktreninger og kurs, 
medlemskap for alle andre er kr 250.  
 

8. Vedta idrettslagets budsjett 2014 
 
Elisabeth Stene presenterte Årsmøtet for Styrets budsjettnotat og anbefalte budsjett for 
2014. 
 
Kursvirksomheten som BSV overtok fra BAS gjør at både inntektene og lønnskostnadene er 
økt i budsjett 2014 ifht budsjett og regnskap 2013.  
 
Inntekt fra dugnader blir viktig også i 2014. Klubben opprettholder derfor sine ambisjoner 
med dugnader, som for eksempel julekalender, søppelplukking fra kommunen og Bingo. I 
tillegg kommer betydelig foreldreinnsats fra foreldre når klubben arrangerer stevner selv.  
 
Budsjett er estimert med et underskudd på 645 000.   
 
Budsjettet for 2014 ble vedtatt. 
 

9. Valg av nye styremedlemmer 
Christian Solemslie orienterte om valgkomiteens innstilling. 
Årsmøtet gjennomførte valg i tråd med innstillingen, og dette ble resultatet av valget:  
 
Det sittende styret er fra dags dato (periode i parentes):  

• Roger Bjerke – styreleder – valgt for 1 år (2014 – 2015) 

• Anne Randi Syversveen – nestleder – valgt for 1 år (2014 – 2015) 

• Elisabeth Stene – styremedlem – ikke på valg (2013 – 2015) 

• Per Ivar Vik – styremedlem – ikke på valg  (2013 – 2015) 



 
 

• Eli-Annik Bernstein – styremedlem – valgt for 2 år (2014 – 2016) 

• Sverre Hvas – styremedlem – valgt for 2 år (2014 – 2016) 

• Trond Ove Breivik – varamedlem – valgt for 2 år (2014 – 2016) 
 
Valg av valgkomite:  
Årsmøtet besluttet at følgende personer går inn i valgkomiteen: 

• Christian Solemslie – valgkomitemedlem 

• Jan Gundersen – valgkomitemedlem 

• Robert Sveen – valgkomitemedlem 
 
 

Kontrollkomite: 

• Finn Olav Elde og Bente Sæther ble valgt til kontrollkomite 
 

Revisor:  

• Årsmøtet besluttet at Oddvar Mella fortsetter som revisor for Bærumsvømmerne 
 
Årsmøtet foretok følgende valg av representanter til Akershus Idrettskrets årsmøte:  

• Jan Gundersen 

• Anne Randi Syversveen 

• Roger Bjerke  
 

Haslum 06.03.14 
       Referent: Hege Qvigstad Eek  

 
 
 
 
Kim Jensen       Finn Olav Elde 
Sign        Sign  
 


