
 
 

ÅRSMØTE onsdag 18.02.15 

Tilstede: 26 stemmeberettigede medlemmer + leder 

SAKER 

34/2014-2015 Godkjenning av stemmeberettigede medlemmer – ingen tilstede som ikke er 
stemmeberettigede 
 
 

35/2014-2015 Godkjenning innkalling og sakliste - godkjent 
 
 

36/2014-2015 Valg av 
a) Møteleder - leder 
b) Sekretær - undertegnede 
c) 2 personer til å underskrive protokollen – Torgrim Dynna, Oscar Sunde 

 
 

37/2014-2015 Årsmelding fra hovedlaget og gruppene 
 
Hovedlaget startet med og minnes Jørgen Kvåle med 1 min stillhet. 
Årsberetningen godkjent.  
 
Fotballgruppa – årsberetningen godkjent. 
 
Trimgruppa – Jørgen og Else Randi Kvåle har gjennom mange år vært et bærende 
par for denne gruppa. Minnes derfor Jørgen igjen med stor respekt. 
Årsberetningen godkjent. 
 
Barneidretten – årsberetningen godkjent. 
 
Skøytegruppa – årsberetningen godkjent. 
 
Skigruppa – årsberetningen godkjent. Selv om Barbro Kvåle ikke lenger er en del 
av BIF, ble hun og hennes foreldre Asbjørn og Hanne og tidligere trener Finn, 
spesielt gratulert med hennes resultat 
 
Helsesport – Årsberetningen godkjent. 
 
Friidrett – Årsberetningen godkjent.  
 
Turngruppa – ble lagt ned når høsten kom, men Thor Erik Gjefsen er fortsatt 
gruppas kontaktperson og presenterte årsberetningen, som ble godkjent.  
 
Svømmegruppa – årsberetningen godkjent. 
 
Kajakkgruppa – årsberetningen godkjent.  



 
 

38/2014-2015 Regnskap fra hovedlaget og gruppene 
 
Hovedstyret – godkjent 
 
Friidrett – godkjent 
 
Turngruppa – godkjent 
 
Svømmegruppa – godkjent 
 
Barneidretten – godkjent 
 
Helsesport – godkjent 
 
Kajakkgruppa – godkjent 
 
Trimgruppa – godkjent 
 
Skøytegruppa – godkjent 
 
Skigruppa – godkjent 
 
Fotballgruppa - godkjent 
 
Generelt har de fleste grupper noe underskudd, men dette skyldes at hovedlaget 
hittil har holdt igjen noen midler med tanke på økte kostnader for hovedlaget 
dette året. Men det er ingen dramatikk i dette, og dette vil jevne seg ut i løpet av 
2015.  

 

39/2014-2015 BIF sin organisasjonsplan 
 
I henhold til Lov for BIF jfr. §11 pkt. 9 
 
Spørsmål om det er nødvendig å innkalle til årsmøte i avisen Hadeland. Primært 
for å spare penger. Delte meninger om dette. Enighet om at det skal inn 2 små 
annonser i avisen med henvisning til BIF sin hjemmeside.  
 
Alle bilag i regnskapene skal underskrives av 2 personer/attesteres på e-post. 
Gjøres ikke dette, blir ikke regnskapene godkjent. Alle regnskap avsluttes pr 
31.12. og leveres revisor innen 15.01. Videre leveres regnskap til Trude den 15. 
hver påfølgende mnd. = hvert kvartal (15.01. 15. 04. osv.) 
 
 

40/2014-2015 Innkomne saker; 
 

a) Godkjenning av låneopptak - leder redegjorde for prosjekt kunstgressbane, 
fase 2 -ferdigstillelse av anlegget. Det ble fremlagt en kostnadskalkyle. Siden 
prosjektet ikke kan stille sikkerhet, har låneopptaket dårlig "rating". Foreløpig 
beregnet lånebehov er kr. 3.650.000,- 



 
 

Enstemmig vedtak om å ta opp et lån på inntil 4 mil. kr. gjennom 
Sparebank1RingerikeHadeland. Aksel Grinaker bistår leder videre i denne 
prosessen. 
 

b) Sponsor til jubileumsbok – BIF har fått sponsortilskudd på kr 40 000,- fra 
Arne Treholt, og årsmøtet synes det er greit at han føres opp som 
bidragsyter til jubileumsboka.  

 
c) Bif-nytt – nå og i fremtiden – utgiftene til dette er på ca kr 40 000,- og 

sponsorinntektene på ca. 20 000,-. Det er en oppfatning at dette er et 
forum som særlig de eldste medlemmene ønsker seg. Den yngre 
generasjonen velger heller digitale løsninger. Forslag om at Ove Nordberg 
og Per Halvard Askim gjør et arbeid for å digitalisere dette. I 2015 vil det 
komme ut en jubileumsbok og derfor satses det bare på 1 utgave av BIF-
nytt utpå høsten. Per Halvard er redaktør. 
 
 

41/2015-2015 Fastsettelse av medlemskontingenten 
 
Forslag om å høyne kontingenten til kr 150, - pr medlem – enstemmig vedtatt. 

42/2014-2015 Valg 
 
Relativt mange verv som har vært på valg i år. Alle grupper er dekket, og Bjørn 
Ola Skavern har tatt på seg ledervervet i hovedstyret en periode til – se vedlegg  
 
Nytt av året er en ungdomsrepresentant inn i styret; Oskar Sunde.  

43/2014-2015 Oppnevnelse av representanter til diverse oppgaver 
 
Se vedlegg 

44/2014-2015 Oppnevne nytt medlem i valgkomiteen 
 
Håkon Hellum, Odd Hovi og Per Halvard Aschim 

Evt  Kim Andre Røste delte på vegne av Norges idrettsforbund ut Årets ildsjel pris 
2015 til Hanne Kvåle. 
 
Videre fikk Ørjan Staff, Guro Bakken Andresen og Kjetil Røste Ringen stipend fra 
BIF 

 

Brandbu 20.02.15 

 

Kari Opseth - sekretær 


