
 
 

HOVEDSTYREMØTE onsdag 21.01.15  

Tilstede: Trim v/Else Randi Kvåle, friidrett v/Heidi Bekken, fotball v/Pål Arne Sangnæs, 
svømming v/ Torgrim Dynna, helsesport v/Sverre Nilsen, ski v/Hanne Kvåle, barneidrett 
v/Hilde Larsen, skøyter v/ Bjørg Johansen, kajakk v/ Ove Nordberg, AU v/Bjørn Ola Skavern, 
Hanne Kvåle, Trude Larsen, Finn Staff, Kai Roger Bakken og Kari Opseth 

SAKER 

30/2014-
2015 

Valg 2015 
Valgkomiteen (Odd Hovi, Håkon Hellum og Pål Arne Sangnæs) innkalt for å 
orientere om prosessen. De fleste gruppene er godt dekket. Skigruppa 
mangler kasserer, barneidretten mangler leder og det mangler 
lederkandidat til hovedstyret. Det siste er kanskje den største utfordringen 
for årets valg. Viktig å få på plass en leder i jubileumsåret. Enkelte andre 
verv er også avventende ift om leder kommer på plass eller ikke. 
 

31/2014-
2015 

Lånesøknad til Sparebank 1 Ringerike Hadeland  
 
Det er ventetid på kommunale midler og spillemidler fra Norsk tipping og 
BIF er avhengig av å låne penger for og finansiere kunstgressbane 
prosjektet. Leder orienterte om fremdriften og prosjektet. Lånebeløpet må 
vedtas i årsmøtet. 
 

32/2014-
2015 

Turngruppa klarte ikke å få til aktivitet høsten 14. Siden det ikke ser ut til 
at det blir videre aktivitet dette året heller, overtar hovedlaget kassa deres 
inntil videre. Turngruppa legges ikke formelt ned, og kan overta midlene 
igjen når det evt blir aktivitet igjen. 
 

33/2014-
2015 

Fordeling av momskompensasjon  
 
Ingen av gruppene har dårlig råd, derfor er det ønskelig at hovedgruppa 
beholder pengene i jubileumsåret. Det er planlagt div arrangementer ifbm 
dette og i tillegg er det ønskelig å få internet-tilgang i klubbhuset. Det er 
også ønskelig å få satt opp en permanent kanon m lerret.  
 
2015/2016 blir tunge år økonomisk for BIF 
  

 Eventuelt 
  

• Ifbm med årsmøtet er det vanlig å vurdere æresmedlemmer og 
bragdutmerkelser. Forslag om at vi legger det seremonielle til 
jubileumssamlingen den 15.05.15. Videre er det slik at det er 
hovedstyret som skal godkjenne dette, men hovedstyret ber i år 



 
 

om at dette delegeres til bragdkomiteen. Hovedstyre vil ha innspill 
på kandidater til bragdpokal.  

• Ang jubileet – 15.05.15 jubileumsfest i Storstua for spesielt 
innbudte. 16.05.15 arrangement nede på stadion der en fra hver 
gruppe må delta i komitearbeidet sammen med Hanne K som 
koordinerer dette. Kom med navn til Hanne, 

• Det jobbes med å få til en «Oktober-festival» i Brandbu med åpen 
fest og ulike andre arrangement. BIF bør være en del av denne.  

• Medlemsregisteret må ha navn, fødselsdato, e-mail adresse og 
mobilnr til det enkelte medlem 

• Et enstemmig hovedstyre vedtok å fremme innstilling for årsmøte 
at medlemskontingenten settes til kr 150,- pr medlem pr år.  

• Trekning på turboka som har ligget på Brandbu-kampen. Vinnere 
er; Mariann Skiaker (Sko fra G-sport), Anne Lise Skjaker (Gavekort 
Hift treningssenter) og Astrid Røken (time hos Reitan). Ny bok ble 
lagt ut den 04.01.15 
 
 

 

Brandbu 05.02.2015 

Kari Opseth  

 

 

 

 

 

 


