
 

Saksliste Styremøte 18.01.2018 
Tid: 20:00, Sted: Beddingen, Lillesand 

Sak 01/18: Oppsummering 
Oppsummering forrige styremøte. 2 min info fra hvert styremedlem. 

Sak 02/18: Årsmøte 2017 
Planlegging av årsmøte. Har følgende momenter: 

● Bevertning: Bjørn Ø 
● Innkalling: Annar 
● Budsjett og regnskap: Bjørn Ø 
● Årsberetning: Annar 
● Underholdning: ? 

 
LIL Klubbhus er booket til torsdag 15. februar. 

Sak 03/18: Standard for søknad og støtte fra BCK 
Vi har utsatt denne saken, og Arild har jobbet med et forslag til informasjon og retningslinjer for 
søknader om støtte til arrangementer: 
 
 Alle i klubben skal få anledning til å være med. 

●  
○ Dette skal kommuniseres både på internsidene til klubben samt hjemmesiden til 

klubben, og det skal være en tydelig invitasjon til medlemmene. 
● Det settes en frist for når søknaden må være styret i hende. 

○ Denne kan være så tidlig at det er før turen finner sted eller det kan være en 
vilkårlig dat så får de som har søkt etterbetalt.  

● Skal det være et minimum antall som skal være med?  
○ I såfall hvor mange? 
○ Jeg har inntrykk av støtten skal være med på å bidra til større aktivitet i klubben 

og bedre sosialt samhold, og vil dermed ha vanskelig for å se at om det er to 
stykker som reiser på et ritt en plass, så skal disse få støtte bare fordi de reiser 
sammen.  

● Hva skal dekkes?  
○ Prosentandel?  
○ Basert på antall personer?  



 
● Hvor mye skal det støttes med? 

○ Her kan en tenke at det blir en sum pr. søknad basert på antatte eller faktiske 
utgifter (dette vil avhenge av når søknadsfristen vil være).  

○ Det kan også gis en prosentandel av utgiftene oppad til en gitt sum. 
○ Uansett må det være forutsigbart hvor mye klubben må ut med maksimalt, slik at 

klubben vet hvor store utgifter det vil bli. 
○ Klubben vil på årsmøte godkjenne foreslått budsjett for året, og da blir det en 

sum tilgjengelig til støtte for medlemmene. Denne summen kan så deles ut til 
støtte til medlemmene. Jeg tenker at klubben ikke nødvendigvis skal dele ut hele 
summen om aktivitetsnivået ikke er stort nok (hva som er stort nok kan 
diskuteres), og ikke slik at om det er tre søkere så deles summen på tre, så får 
de som har søkt hele summen uten at det nødvendigvis har vært nødvendig. 

 

Forslag til informasjon rundt søknad om støtte til tur i regi av og for BCK 
sine medlemmer. 

1. Søknadsfristen er endelig og settes til 31. august for støtte til turer inneværende år. 
2. For at turen skal være kvalifisert til støtte må alle klubbens medlemmer være invitert. 
3. Invitasjonen skal legges ut både på intern facebookside og på hjemmesiden 

(www.bck.no) med tydelig invitasjon til alle medlemmer som har lyst å være med. 
4. I invitasjonen skal det foreligge informasjon om turens destinasjon, formål, varighet og 

reisemåte. Om det ikke settes opp noe informasjonsmøte i forbindelse med turen vil det 
også være greit med en estimert pris på turen. Det skal også opplyses hvem som er 
reiseleder og kontaktinformasjon til denne som interesserte medlemmer kan kontakt for 
eventuelle spørsmål. 

5. Invitasjonen skal fremlegges minst tre måneder før avreise. 
6. I søknaden om støtte skal det foreligge informasjon om hva det søkes støtte til og hvor 

mye det søkes om i støtte. Informasjon om hvem som var med på turen/skal være med 
på turen er også kurant informasjon å ta med i søknaden. 

 
Jeg tenker det kan være greit å ha en søknadsmal med oppsett liggende på hjemmesiden for 
de som skal søke om støtte fra klubben. 
 
Dette er mine foreløpige tanker rundt dette temaet og innspill til deg som jeg tenker kan være 
greit å ta med inn på neste styremøte 
 
Vi tar dette som et utgangspunkt, og bestemmer oss for retningslinjer. 

http://www.bck.no/


 

Sak 05/18: Sponsing fra Juma Sport 
Det har i lengre tid vært diskutert med Juma Sport angående sponsing av BCK. Vi tar en 
generell diskusjon rundt temaet, og hvilken retning vi vil ha i spørsmålet. 

Sak 04/18: Eventuelt 
Andre saker. 


