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Saksliste Styremøte i Bødalen Idrettsforening 

Sted: Bødalen IF, Klubbhuset Dato: 24 august kl 
19.00 

Tilstede: Gorm Haugen; Kaja Kjølen, Kjetil Bjerkevoll, Lene Kristiansen-Fox, Arild Heldal kom mot 
slutten av møtet. 

Forfall/kopi: Christiam Omre (meldt forfall) 
Christian Olafsen (meldt forfall) 

Referent: Lene Kristiansen-Fox 
Neste møte: Tirsdag 22. september kl. 19:00-20:30 Sted: Bødalen IF, Klubbhuset 

 

 
Saksnr. 

 
Innhold 

 
Vedlegg 

Ansvar 
og frist 

    

10_20 Godkjenning av agenda, innkalling og sakspapirerene 
Vedtak: Agenda, innkalling og sakspapirer godkjennes 
Selve møteinnkallingen bør komme tidligere neste gang 

 GH 

    
11_20 Godkjenning referatutkast styremøte BIF  

Sender i egen melding,  
Vedtak:  Godkjent 
Det er viktig å understreke at det var flere oppgaver utdelt i forrige møte, og 
at de fortsatt må følges opp. 

 GH 

    

12_20 Oppussing av klubbhuset  
Gjennomgang av tilbud og se hva som kan gjøres på «dugnad»:  
Beck estimerer arbeidet til et par ukers jobb, circa 170 000 kr plus moms.  
Stilas er ikke inkludert. Han har ikke tatt materialle med i prisen. Det åpner 
opp mulighet for å få litt billigere. Gorm estimerer materialet til å koste circa 
100 000kr. 
Vi kan spare litt på å rive kledning selv på dugnad. 
Maling må også gjøres utenom på dugnad.  
Det er snakk om kledning og nye vinduer (i utleieleilighet). 
Kjetil foreslår at det gjøres en jobb på leilighets-taket også. Gorm etterspør 
en pris på dette også.  
Vi ser at Gjensidige stiftelsen tar i mot søknader for renovering av bygg. 
Lene formulerer et forslag på søknad som jeg sender til de andre i styret. 
 
Vedtak: Det er enighet om at prosjektet som beskrevet over skal 
gjennomføres. Lene og Gorm samarbeider om søknad om dette til 
Gjensidigestiftelsen. 
 

 GH 

    

13_20 Informasjon om møte AIR og skianlegg i kommunen –  
Gorm redegjør og informerer.   
Det var et møte forrige uke mellom GUI, Holmen, Huringen og Asker 
skigrupper hvor det ble diskutert skianlegg i området. Gorm benyttet 
anleding til å informere om muligheter i Bødalen lysløype. De andre 
aktørene var meget positivt innstilt til mulighetene i Bødalen. 
 
Vi må bli enige om vi skal skrive en søknad om ny reguleringsplan for det 
berørte området. Derfor må Arild komme med informasjon rundt detaljert 
status på prosjektet. 
 
Vedtak: Vi etterspør informasjon fra Arild igjen. 

 GH/AH 
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Arild (ankom senere) informerer senere i møtet om at Bødalen via 
kommunen har rett på hele området fra skolen, til krysset, opp til toppen og 
ned til Eikeleina, og vi har resterende 45 år igjen på denne avtalen. Der er 
det tegnet inn 6,5 km med løyper. Arild mener at det viktigste å få på listen 
til Idrettsrådet er at lysløypa blir rehabilitert, og at et større prosjekt igjen 
bare vil bli stoppet av naboer.  Arild sender Gorm (i løpet av helgen) 
tegninger av det komplette konkurranse anlegget som han kan ta med inn i 
Asker idrettsråd. 
 
Det har vært et møte mellom REAS, Veidekke, Hagen Maskin og Bødalen 
IF. Det har blitt sendt ut en byggemelding på dette, Arild planlegger å søke 
kommunen om å ta denne kostnaden. Hagen maskin tar ansvaret for å 
planere ut lysløypa i løpet av 2021. Deretter vil det lages en søknad om 
reguleringsplan som omfatter et større anlegg der oppe, og grunneiere blir 
kontaktet. Jan Bjerknæs har fått fullmakt til å signere dette med grunneiere. 

    

14_20 Fremtiden i Bødalen IF. Samarbeid med andre klubber. 
I Fotball og Allidrett så har det vært et problem at det ikke er noen foreldre 
som ønsker å stille opp som trenere/lagledere på noen årskull. 
Vi må bli flinkere til å kalle inn til oppstartsmøter. Da kan vi forklare hvordan 
vi som klubb kan bistå og hjelpe til med oppstart. 
 
Vedtak: Fotball og Allidrett følger opp dette. 

 LKF/KK 

15_20 Mangler politiattester, årsrapport, budsjett for ski gruppe.  Dette 
sendes over i forkant av styremøtet 

Vedtak:Det er et problem at det ikke er kontroll på Politi-attestene i 
Skigruppa. Det er heller ingen god oversikt over faktisk medlemmer, og det 
er få betalte medlemskontigent. Arild må komme med oppdatering på dette 
snarest.  

Oppdatering: Arild er klar over at han må innhente Politiattester for segselv 
og Martin, samt Jens Kristian. Gorm må underskrive dokumentet Formål 
med politiattest og sende til Arild, ellers kan Arild underskrive dette for de to 
andre trenerne.Foreldre som er tilstede for sine barn på trening trenger ikke 
politiattest.  Arild sender over et budsjett iløpet av helgen.  

 AH 

    

16_20 Hva ønsker vi å gjøre med grusbanen nå etter at kommunen flytter ut? Er 
det ønskelig å etablere en 7-kunstgress bane? 

Det er regulert til Idrettsformål (Gorm dobbelsjekker). Fordel her at alt er 
tilrettelagt med vann, kloakk, asfalt. Gorm forklarer at 1/3 må dekkes av 
klubben for et slikt prosjekt. Og man får også driftstilskudd.  

Vedtak: Dette er absolutt aktuelt for klubben vår, og dette er noe Gorm kan 
se litt mer på.  

 GH 

    

17_20 Økonomi og drift 
Fordeling av midler hittil i år må gjøres. Ellers har vi stødig økonomi i alle 
gruppene/i henhold til budsjett. 
 
 
Vedtak: Gorm snakker med Eirik igjen slik at fordeling av midler blir 
gjennomført. 

 GH 
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18_20 Søknad lotteristiftelsen, Krisepakke 2 
 
Det er viktig at vi får sendt inn en riktig søknad på det som vi ikke fikk 
dekket av Asker kommune ifbm Korona-kompensasjon. 
 

 GH 

    
19_20 Eventuelt 

1. Etter el-tilsyn så viser det seg atvi må gjøre en oppgradering som 
kommer på rundt 50 000 kr. Sikringskapene og 
Hovedsikringsskapet må oppgraderes. Styrevedtak fattet om at 
dette må gjøres. 

2. Gorm lager et forslag til hjemmeside for Bødalen IF som vi 
diskuterer på neste møte.  

3. Treningstider i Flerbrukshallen; Lene har sendt beskejd til Gry om 
at vi trenger tider fordelt til Bødalen IF fra den åpner på nyåret. 

  

 
Neste styremøte: 
Tirsdag 22. september kl. 19:00-20:30  
 

 
 
Gorm Haugen     Lene Kristiansen.Fox 
Styreleder    Leder Fotball/Sekretær 

http://www.bodalenidrett.no/
https://lottstift.no/nb/ny-krisepakke-for-frivilligheten-2/

