
 
 

Referat ordinært årsmøte BSV 2016 
 
Dato:    Torsdag 14/3 2016 
Tid:   18.00-20.00 
Sted:    BSV kontor Gamle Ringeriksvei 61, 1357 Bekkestua 
Tilstede:  Atle Sjursen, Åsa Essebo, Nina Norheim, Trond Ove Breivik, Anne Randi 

Syversveen, Wenche Dahl Elde, Ståle Rasmussen, Ellen Hillesøy, Lars Erik 
Ulseth, Lars W. Petersen, Finn Olav Elde, Eli-Annik Bernstein, Morten Sætre, 
Per-Ivar Vik, Bente Tjugum, Hege Qvigstad Eek, Helge Dønnum 

 
 

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

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Årsmøtet har vært annonsert på vår hjemmeside siden 20. januar. I tillegg har innkallingen 
blitt sent til medlemmer 1 gang 25. januar via e-post og blitt publisert på Facebook. 
 
Innkallingen ble godkjent. 

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

 Valg av møteleder: 
Atle Sjursen, styreleder 

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

 Valg av to til å underskrive referatet: 
Per-Ivar Vik og Eli-Annik Bernstein 
 

 
4. Behandle Bærumsvømmernes årsmelding 

Styrets leder gikk gjennom årsmeldingen.   
 
Spørsmål fra årsmøtet:  
Anbudet på Hundsund – mister vi treningstid?. Vi mister ikke treningstid på Hundsund Bad 
ved å ikke vinne anbudet, men vi kan miste aktivitetstid. 

 
Årsmeldingen ble tatt til etterretning. 
 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
Kommentar fra kontrollkomiteen: Komiteen har hatt gjennomgang av regnskapet, og eneste 
kommentar er at årets underskudd ikke kan vedvare. Men dette jobber styret og 
administrasjonen med. Kontrollkomiteen ønsker å være mer aktiv i 2016.  
 
Årsregnskapet for 2015 er revidert og tatt til etterretning av årsmøtet. 
Styrets beretning ble tatt til etterretning.  
Revisjonsberetning ble tatt til etterretning. 

 



 
 

6. Behandle innkomne forslag og saker 
 

Vedtekts endringer: 
 
Oppdatering av vedtektene iht ny lovnorm for idrettslag. Den største endringen er at 
klubbene må ha en ansvarlig for barneidretten. Styret kommer til utpeke en ansvarlig.  

 
- Antall medlemmer i styret 

o Styret foreslår å endre BSV styre sammensetning til: leder, nestleder, 3-5 
styremedlemmer og 1-2 varamedlemmer 

- Fullmakt til styret om å oppdatere vedtektene i samsvar med fremtidige endringer i NIFs 
regelverk og lovnorm for idrettslag.  

- Endringene må publiseres på hjemmesider.  
 
Årsmøtet godkjenner vedtektsendringene og gir styret fullmakt til å oppdatere vedtekter i 
samsvar med fremtidige endringer i NIFs regelverk og lovnorm 

 
 
    

7. Vedta medlemskontingent for 2016 
 Medlemskontingent for 2016 økes med 50 kr.  

Medlemskontingenten blir da 300 kr for medlemmer i treningsgrupper og støttemedlemmer 
og 200 kr for kursbarn i 2016. 
 
Medlemskontingenten ble vedtatt. 
 
 

8. Vedta idrettslagets budsjett 
Det er ikke lagt opp til økte inntekter på svømmeopplæring og treningsavgfit i vesentlig grad. 
Egenandeler er en viss økning, men dette har med økning i aktiviteter og ikke at kostnadene 
for den enkelte har økt. Man vil fra høsten 2016 stramme inn ordningen med sponsing av 
svømmere. Dette betyr at noen utøvere vil måtte betale mer.  
 
Personalkostnader er den klart største utgiften i budsjettet.  
 
Totalt blir budsjett 2016 et underskuddsbudsjett. Styret kommer til å følge økonomien tett, 
og aktivitetsbudsjettet for høst 2016 kan nedjusteres hvis økonomien ikke er sunn.  
 
Årsmøtet vedtok om budsjettet. 
 

 
9. Valg av nye styremedlemmer 

Ellen Hillesøy orienterte om valgkomiteens innstilling. Hadde et ønske om at vi skulle 
representere et bredere spekter i klubben.  
Årsmøtet gjennomførte valg i tråd med innstillingen, og dette ble resultatet av valget:  
 
Det sittende styret er fra dags dato (periode i parentes):  



 
 

 Atle Sjursen - leder – valgt for 1 år (2016 – 2017) 

 Lars Erik Ulseth – nestleder – valgt for 1 år (2016 – 2017)  

 Wenche Dahl Elde – styremedlem – ikke på valg (2015 – 2017) 

 Trond Ove Breivik – styremedlem – ikke på valg (2015 – 2017) 

 Helge Dønnum – styremedlem – valgt for 2 år (2016 – 2018) 

 Bente Tjugum – styremedlem – valgt for 2 år (2016 – 2018) 

 Margrethe Smith – varamedlem – valgt for 1 år (2016 – 2017) 

 Morten Sætre – varamedlem – valgt for 1 år (2016 – 2017) 
 

Revisor: 

 Oddvar Mella fortsetter som revisor 
 

Kontrollkomite: 

 Finn Olav Elde og Einar Hoffart 
 
Valg av valgkomite:  
Årsmøtet besluttet at følgende personer går inn i valgkomiteen: 

 Arne Norheim – valgkomitemedlem 

 Eli-Annik Bernstein – valgkomitemedlem 

 Per-Ivar Vik - valgkomitemedlem 
 
Valgkomiteen konstituerer seg selv.  
 

10. Valg av representanter til BIR Årsmøte 15. mars 

 Atle Sjursen, Trond Ove Breivik, Wenche Dahl Elde 
11. Valg av representant til Svømmetinget 23 – 24. april 

 Atle Sjursen og Eli-Annik Bernstein  

 
 
 
Bekkestua, 14.3. 2016 
 
 
 
 
 
---------------------------------                                                           ------------------------------- 
Eli-Annik Bernstein      Per Ivar Vik 
 


