
 
 

Referat	ordinært	årsmøte	BSV	2020	
	
Dato:    Mandag 4. mai 2020 
Tid:    18:00    
Sted:    BSV kontor, Rolfsbuktveien 17, Fornebu + TEAMS (grunnet COVID-19) 
Tilstede:  Tomas Ericsson, Kathrine Hammerlin, Johan Bjørkegren, Ketil Berge, Riina 

Eikenes, Trond Dyrkorn, Melanie Beaulieu, Morten Sætre, Heidi 
Emanuelsen, Lars Petersen 

 
 
 

1. Godkjenne stemmeberettigede: 
9 stemmeberettigede. 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Årsmøtet har vært annonsert på vår hjemmeside. I tillegg har innkallingen blitt sent til 
medlemmer 1 gang via trygg-i-vann og blitt publisert på Facebook. 
 
Innkallingen ble godkjent. 

 
3. Valg av dirigent(er)/ordstyrer(e), sekretær(er), samt 2 representanter til å underskrive 

protokollen 
• Valg av dirigent(er)/ordstyrer(e): Tomas Ericsson 

 
• Valg av sekretær: Kathrine Hammerlin 

 
• Valg av to til å underskrive referatet: Trond Dyrkorn og Lars Petersen 

 
4. Behandle Bærumsvømmernes årsmelding 

Styrets leder gikk gjennom årsmeldingen.   
 
Årsmeldingen ble tatt til etterretning. 
 

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 
Årsregnskapet godkjennes. 
 
Revisjonsberetning ble tatt til etterretning. 
 

6. Kontrollkomiteens uttalelse 
Kontrollkomiteens uttalelsene ble tatt til etterretning. 
 

7. Behandle innkomne forslag og saker 
 

• Starte triatlon-seksjon.  
Det ble besluttet å start Triatlon-seksjon for å utvide BSV tilbud/mangfold.  

 



 
 
 
 

8. Vedta medlemskontigent for 2020 
Styrets forslag: kr. 300 pr år for alle 
 

9. Behandle idrettslagets budsjett 
Årsmøtet tok budsjettet til etterretning 
Grunnet COVID-19 krisen vil det bli endringer i budsjettet for 2020. Hvor store endring vil 
være avhengig av når BSV er tilbake i normal drift igjen.  
 

10. Vedtektsendring 
BSV’s vedtekter er oppdatert ihht NIF’s lover og regler mht antall styremedlemmer. I tillegg 
er paragrafnummereringen oppdatert til å bli korrekt. 
 

11. Valg av nye styremedlemmer 
Kjetil Berge orienterte om valgkomiteens innstilling.   
Årsmøtet gjennomførte valg i tråd med innstillingen, med følgende resultatet:   
 
• Tomas Ericsson - leder – (2020 – 2021) 
• Anette Berg – nestleder – (2020 – 2021)  
• Peter Eikeland – styremedlem (ikke på valg) – (2019 – 2021) 
• Kathrine Hammerlin – styremedlem (ikke på valg)- (2019 – 2021) 
• Trond Dyrkorn – styremedlem – (2020-2022) 
• Morten Sætre – varamedlem – (2020 – 2021) 
• Melanie Beaulieu – varamedlem (2020 – 2021) 

 
Valg av revisor: 

• Innstilling fra styret: Oddvar Mella, Stiansen & Co AS – Statsautoriserte Revisorer 
 

Kontrollkomite:  
• Espen Refstie (2020-2021) 
• Margrethe Sørlie (2020-2021) 
• Dag Rotevatn, Varamedlem, (2020-2021) 

 
Valg av valgkomite:  
Årsmøtet besluttet at følgende personer går inn i valgkomiteen: 

• Lars Pettersen (2019 – 2020) 
• Magne Svenning (2019 – 2020) 
• Ketil Berge (2019 – 2020) 

 
Valgkomiteen konstituerer seg selv.  
 

12. Valg av representanter til Bærums Idrettsråd (BIR) 
Tomas Ericsson og Annette Berg velges som Bærumsvømmernes representanter til BIR. 

 
Årsmøtet heves kl 18:30 



 
 
 
 
 
Fornebu, 04. mai 2020 
 

 
                                                     
 

 
_________________ 
Trond Dyrkorn       
 


