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Til medlemmer i Bødalen Idrettsforening 

9 mars 2023 

Sakliste og saksdokumenter for årsmøte i Bødalen Idrettsforening 

2022 

 

Styret viser til innkalling til årsmøte av 25 februar. 

 

Årsmøtet avholdes den 16 mars kl 18.30 i Klubbhuset, Aukeveien 45, 3472 Bødalen. 

 

Under følger saklisten for årsmøtet: 

Sak 1:  Godkjenne de stemmeberettigede medlemmene 

 

Sak 2: Velge dirigent(er) 

 

Sak 3:  Velge protokollfører(e)  

 

Sak 4:  Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  

 

Sak 5:  Godkjenne forretningsorden 

 

Sak 6:  Godkjenne innkallingen 

 

Sak 7:  Godkjenne saklisten 

 

Sak 8:  Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 

 

Sak 9:  Behandle 

Sak 9.1 Idrettslagets regnskap  

Sak 9.2 Styrets økonomiske beretning 

Sak 9.3 Behandle sak om at vi ikke har klart å finne kontrollutvalg 

 

Sak 10: Behandle forslag og saker 

 

Sak 10.1 Oppgradering av lysløype Torvbråten.   

 

Kort historikk og bakgrunn  

I dag har vi en lysløype på Torvbråten som driftes av Bødalen Idrettsforening. Løypen ble etablert på 
-60 tallet av ildsjeler i klubben og har vært i drift hvert år siden.  
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Den eksisterende skiløypa med lys er ca. 2,7km. Lysstolpene langs løypa ble kjøpt brukt for 40 år 
siden og er av svært varierende kvalitet og må byttes med nye master. Flere har brukket og er skjøtt 
midlertidig for å knytte sammen ledningsnettet i lysløypa. Det er behov for å oppgradere både 
lysløypa og hele lysanlegget.  
 

Vi har sendt en tippemiddelsøknad inn om finansiering til oppgradering.  Prosjektet vil ha en total 

ramme på ca kr 5 400 000 og finansieringen vil være som følger 

 

Søknad om spillemidler 1.209.000 

Egenkapital 213.000 

Lån 1.258.291 

Kommunalt støtte 0 

Dugnad 947.764 

Sum finansering 3.628.055 

  

Ikke godkjent egenkapital Gratis masser (leveringspris ex transport) minimum 600.000 

Utkjøring av masse betalt av skoleprosjektet til Hagen Maskin 1.164.429 

Totalkostnad Prosjektet med ikke godkjente kostnader   5.392.484 

 

Vi tenker oss følgende prosess, Bødalen Idrettsforening skal ikke bruke mer penger enn de 

allerede har brukte midler på dette prosjektet, men vi må 

1. Sende søknad om tippemidler, ble sendt inn i januar. 

2. Søke om lån i privat bank eller Kommunalbanken. Er gjort, men dette må behandles av 

årsmøtet. 

3. Søke om kommunal lånegaranti i Asker Kommune.  Er gjort, skal behandles av 

Formannskapet 28 mars 

4. Søke om Forskuttering av tippemidler.  Gjøres til høsten 

5. Når prosjektet er ferdig skal vi be om at kommunen stiller opp med et tilskudd oppad til 

kr 800 000.  Dette skal behandles av Formannskapet også den 28 mars. 

 

Administrasjonen lager saken og den skal være sendt inn. 

Allikevel står prosjektet står i fare for ikke å bli realisert, da den kommunale delen av 

prosessen (Kommunal lånegaranti og tilskudd) har tatt for lang tid. 

 

Sak som må besluttes. 

Vi trenger årsmøtets godkjennelse til. 

1. Støtte styrets arbeid med å fortsette denne prosessen. 

2. Godkjennelse til å ta opp et lån på kr 1 258 291 enten hos vår bankforbindelse eller 

annen annet sted for at søknad om tippemidler skal bli ferdigbehandlet.  Når 

prosjektet er ferdig skal det være et politisk vedtak at kommunen stiller med sin 1/3 

oppad til kr 800 000. 
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Sak 10.2 Styret orienterer årsmøtet om rehabiliteringen av BIF-huset: 

• Status og fremdrift 
• Økonomisk status og forventet tidsestimat for ferdigstilling 
• Kostnadsramme for restarbeider 
• Hvordan gjennomføres sikring av utførte arbeider?  
• Er stillaser forsvarlig sikret? 
• Ansvar for sikkerhet og skader på personer og bygning 

 
 

Sak 10.2 Fremmer sak om planlegging, budsjettering og finansiering av innvendig 

rehabilitering av BIF-huset, spesielt oppussing av kjøkken, garderobeanlegg og do 

tilknyttet fotballgarderobene. 

 
  

Sak 11: Fastsette medlemskontingent.   

Kontingent som skal behandles er for 2024.  I lys av dagens vanskelige økonomiske situasjon 

for mange og at klubben har en god økonom foreslår styret at medlemsavgifter holdes på 

dagens nivå. 

Hovedmedlem Kr. 300,00 

Støttemedlem kr 100,00   

Gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter.   

 

 

Sak 12: Vedta idrettslagets budsjett 

  Budsjett for Hele klubben og allidrett/fotball er lagt ved i saksdokumenter.  Det er også lagt 

ved et likviditetsbudsjett for årene som kommer 
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Sak 13: Foreta følgende valg: 

13.1 Styre: 

Rolle Navn Status 

Leder Gorm Haugen Ikke på valg, sitter 1 år til 

Nestleder ansvar for 

inkludering 

Haimi Mahari Nytt medlem, 2 år 

 

Kasserer Eirik Sivertsen Ikke på valg, sitter 1 år til 

Sekretær, marked/sponsor Kari Bjerknes Ikke på valg, sitter 1 år til 

Styremedlem og ansvar for 

medlemsregister 

Kjetil Bjerkevoll På valg, sitter 1 år til 

Styremedlem Fotball/Allidrett Heidi Sparem Nytt medlem, 2 år 

Styremedlem med ansvar for 

anlegg og eiendom 

Jim Roger Engen Ikke på valg, sitter 1 år til 

 

Barneidrettsansvarlig / 

Politiattest ansvarlig 

Kaja Kjølen Ikke på valg, sitter 1 år til 

Styremedlem Ski og 

Skiskyting 

Arild Heldal Ikke på valg, sitter 1 år til 

 

13.2 Kontrollutvalg: 

- Kenneth Litleskare Tlf 986 98 850, E-post kenneth@k-team.no 

- Nina Normannseth, Tlf 971 06 214, nina.normannseth@gmail.com 

 

13.3 Representanter til årsmøtet i Asker Idrettsråd. 2 personer ? 

  

13.4 Valgkomité: 

- Emil Haugen   

-Andre  

 
 

Ved spørsmål om årsmøtet, kan Styreleder Gorm Haugen kontaktes på telefon 908 59 352 eller 

gorm.haugen@hotmail.no 

Med vennlig hilsen 
styret  
 
[Dokumentet er utarbeidet av NIFs juridiske avdeling, og sist oppdatert 20.01.2022. Ved hvert årsmøte bør 
idrettslaget sjekke https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/ for eventuell ny versjon av dokumentet.] 

 

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/

