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Protokoll fra Styremøte 10. september 2020 

Tilstede fra styret:  Tomas Ericsson, Peter Eikeland (Teams), Anette Berg (Teams), Kathrine 
Hammerlin (referent), Melanie Beaulieu (vara), Morten Sætre (vara)
  

Andre tilstede:   Johan Björkegren  

Ikke tilstede: Trond Dyrkorn 

 
 
 
Saksliste 

1. BSV Triatlon v/Peter Knutzen 
2. Godkjenning av protokoll 
3. Organisasjon BSV v/Peter Eikeland 
4. Økonomi 
5. Status drift BSV/BAS 
6. Annet 

 
 
Sak 32/2020 BSV Triatlon v/Peter Knutzen 
Peter presenterte forslag til hvordan en Triatlon-seksjon kan opprettes og drives i BSV samt 
hvilke ambisjoner/målsettinger klubben bør ha. Se mer informasjon i vedlagte presentasjon. 
 
Styret fant jobben som Peter og Johan har gjort til nå meget interessant og ba dem fortsette 
det gode arbeidet med å forberede oppstart av den nye enheten våren 2021. 
 
Sak 33/2020 Godkjenning av protokoll 
Ingen møteprotokoll fra styremøte i 18. juni 2020 foreligger. 
 
Sak 34/2020 Organisasjon BSV v/Peter Eikeland 
Peter redegjorde for det arbeidet som har blitt utført i forbindelse med BSV 
organisasjon/kultur i august/september. Se mer informasjon/detaljer i vedlagte 
presentasjon. 
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Styremedlemmer bes sende innspill/kommentarer/forslag som diskutert under møtet til 
Peter. Saken behandles videre under arbeidsmøtet i oktober. 
 
Sak 35/2020 Økonomi 
Viser til detaljer sendt i mail av Johan.  
 
BSV har byttet regnskapsfører som har ført til problemer med å få lastet inn 
informasjon/filer fra Trygg i Vann. Resultatet pr august er derfor ikke korrekt. Det jobbes 
med å rette opp problemet og forventes at dette vil være på plasse innen kort.  Likviditeten i 
klubben er pr i dag god. 
 
BSV har søkt om støtte under Krisepakke 2. Avventer tilbakemelding på søknaden.  
 
Sak 36/2020 Status drift BSV/BAS 
Johan melder at alle ansatte har vært tilbake på jobb fom 7. august. 
 
Det er full dekning på barnehagesvømming og svømmekurs. Intensivkurs i høstferien er 
allerede fullbooket. 
 
Klubben har hatt/har en veldig god dialog/samarbeid med Bærum kommune mht COVID-19 
og oppstart av våre aktiviteter. Smittevernsansvarlig har satt i verk nødvendige tiltak for at 
overholdelse av  smittevernsregler er gjennomførbare i svømmehallene. 
En stor takk til Nina som har gjort en veldig god jobb i forbindelse med igangsetting/åpning 
av Hundsund bad nå i august. 
 
BSV ble kåret av NSF til årets klubb under Trener/lederkonferansen på Lillestrøm 28.-30. 
august. I tillegg ble Sondre kåret til årets trener. GRATULERER! 
 
Første stevne siden februar/mars ble avholdt i Holmenhallen, Asker helgen 4.-6. september.  
Mange gode prestasjoner/perser. Flere av de yngre tok også UM krav. WELL DONE. Alle 
trenere og utøvere satte stor pris på å kunne få konkurrere igjen. 
 
Bærum Open: styret ønsker at stevnet skal gjennomføres. Johan skal ha møte med 
kommunen innen kort for å diskutere mulighetene for gjennomføring av stevnet. Asker har 
delt sine erfaringer/læringer fra stevnet de gjennomførte. Så snart avklaring med kommunen 
er på plass vil detaljert planlegging av Bærum Open igangsettes. Det bør flagges tidlig til alle 
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foreldre/foresatte i klubben må belage seg på en stor dugnad for å få til et godt og sikkert 
stevne for svømmere/trenere.  
 
Sak 37/2020 Annet 
 
Åpne aksjonspunter fra tidligere styremøter: 

14.05.20: Johan vil til neste styremøte legge frem en liste over aktuelle møteplasser 
som BSV bør være representert/delta på arrangement. 

 
18.03.20:  
Styret ser også et behov for å gå igjennom/se over våre betingelser for kjøp av 
kurs/trening/konkurransegruppe tjenester for å sikre oss juridisk for evnt force 
majeure hendelser i fremtiden.   
Lukkes: dekket av aksjonspunkt avtalt 04.06.20 
 
04.06.20:  
En revisjon av klubbens dokumentasjon som er tilgjengeliggjort på nettet er besluttet 
nødvendig. Revisjonen skal inkludere tilpasninger mht COVID-19 situasjonen (Force 
Majeure), endringer i klubben generelt samt bassengdrift. 
 
Trond/Kathrine vil foreta en analyse av dokumentene og fremlegge forslag til 
oppdateringer for styret.  
 
04.06.20:  
Thomas tar frem et forslag til årshjul for styrets virksomhet til neste styremøte.  
 

 

 
    
 


