Protokoll fra styremøte 21.06.2022
Sted: Rolfsbukta 17.
Tilstede fra styret:
Vibeke Rike Holman (styreleder), Kristoffer Bjørklund (nestleder), Kathrine Hammerlin,
Tarjei Øvergård, Fredrik Wexels (vara), Rickard Selmer-Olsen (referent)
Andre tilstede:
Johan Björkgren (daglig leder)
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Sak 61/2022 Godkjenning styreprotokoll mai
Møteprotokoll fra styremøtet 24. mai, 2022 er godkjent via digital signering.
Sak 62/2022 Status kommunale tilskudd og samarbeid v/Kristoffer og Johan
Daglig leder og nestleder har hatt møte med lederen av Bærum Idrettsråd (BIR) og med
Bærum kommune uke 24. Punkter på agendaen var blant annet kommunens tildeling av
ugunstige svømmetider/treningstidspunkt til BSV, klubbens ønske om revurdering av dagens
stramme rammebetingelser samt videre dialog rundt eventuelt drifting av Berger
svømmehall.
Det ble også lovet at kommunen skulle se nærmere på forholdet rundt betaling av leie for
kurshold på Hundsund bad.
Møtet var meget positivt og daglig leder/nestleder anser det som sannsynlig at kommunen
kan komme oss noe i møte på flere av forholdene som ble diskutert. Om kommunen endrer
på noe av tildelingskriteriene vil det tidligst skje til våren 2023.
Neste møte med BIR blir over sommeren.
Sak 63/2022 Prognose og budsjett 2022
Intro v/styreleder. Prognosen viser at klubben trolig vil gå med et solid underskudd for 2022.
I tillegg har Elite etterspurt om et utvidet budsjett for høsten 2022. Styreleder gikk igjennom
deler av virksomhetsplanen og sportslig plan for Bærumsvømmerne. Styret er fornøyd med
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Ikke tilstede:

Styret har bedt daglig leder og ledergruppen om å fremlegge revidert forslag til null-budsjett
2022. Dvs presentere mulige scenarier for ytterligere besparelser i kostnader og/eller sikre
inntektsøkninger. Budsjettscenariene skal også redegjøre for hvilke konsekvenser og risiko
de foreslåtte endringene vil ha for klubben. Styret vil gjennomgå og fatte endelig vedtak om
revidert budsjett 2022 på styremøtet i august.
Sak 64/2022 Styrets arbeidsplan og oppfølgingspunkter
Overføres til neste styremøte
Sak 65/2022

Eventuelt

Ingen saker til drøfting
Sak 66/2022 Styrets egentid
Ingen saker til drøfting
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at ledergruppen er deltakende og aktive i utarbeidelsen av budsjett. Styreleder gikk også
igjennom tidligere diskuterte mulige langsiktige tiltak for å øke inntekstgrunnlaget.
Som et første tiltak for å bedre situasjonen ble det fremmet forslag fra Daglig Leder om å øke
treningsavgiften med 5% fra og med august 2022. Treningsavgiften har ikke vært regulert på
noen år og med dagens inflasjonssituasjon er det dessverre nødvendig med et slikt tiltak
• Forslaget ble enstemmig vedtatt av styret.
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