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PROTOKOLL 
 Styremøte tirsdag 16.11.2021 kl 17 

 

Møtedeltakere: 
Styret: Øivind Gladsø, Ola Nygard, Knut Guldbrandsen, Eivind Gjeraker, Svein Mossing, Brit Stavik 
og Cecilie Brekke  
Ikke til stede: Bente Landmark 
Adm. og referent: Kathrine Sole Semb  

 
Sak nr. 
4.1 PROTOKOLL 
 BIR 3 - 21/22 
 Vedtak: 

Protokollen taes til etterretning 
 

4.2 ANLEGGSPLANEN 2023-26  
 Gjennomgang av plan for behandling. 
 Vedtak: 

Styret godkjenner plan for behandling av anleggsplan 2023-26 
 

4.3. SJØSPORTENE  
 Innspill basert på tilbakemelding fra sjøsportene sendes innen 5. desember og 

forslaget vil bli distribuert i styret før innsendelse. 
 Vedtak: 

Styret godkjenner plan for innspill. 

 
4.4. FORNEBU BRYGGE 
 Uttalelse om programmet sendes innen 3. desember. 
 Forslaget vil bli distribuert i styret før innsendelse. 
 Vedtak: 

Styret godkjenner plan for uttalelse. 
 

4.5 REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER 
4.5.1   Høst seminar 2021 

Evalueringen av arrangementet var bra, og vi tar de konkrete tipsene med oss 
videre. Neste års seminar går av stabelen 21.-22.oktober på Sundvolden. 

4.5.2 Synliggjøring av idrettstilbud/skole  
 Resultatet av dialogen med skoleledelsen i Bærum er en direkte kontakt med 

FAU`ene. Det skal i første omgang testes ut i samarbeid med 3 klubber før vi tar det 
videre med de andre klubbene. 

 Asker Kommunes løsning om synliggjøring taes med til diskusjon på kvartalsmøtet 
25.nov. 

4.5.3 Finansiering av idrettsråd 
 På det eks.o.idrettstinget i oktober ble det det enstemmig støtte til forslaget om at 

årsmøtet i idrettsrådene kan beslutte å bruke inntil 5% av LAM-midlene til 
idrettsrådenes administrasjon. Styret i BIR ønsker ikke å fremme denne muligheten, 
da de ønsker å være 100% finansiert over det kommunale budsjettet 

4.5.4 BIR budsjett 2022/regnskapsstatus 
 Status er at vi mest sannsynlig vil ende på et svakere resultat enn budsjettert. 

Budsjett 2022 vedtaes på møte i desember. 
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4.5.5 Årsmøte 2022  
 Avholdes 16. mars hos Bærum Sportsklubb. Forarbeide er igangsatt.  
4.5.6 Nadderud Stadion 
4.5.7 Kvartalsmøte 25.nov 
4.5.8 Idrettens interesser i budsjett 2022/LDIP 
 I forkant av sluttføring av det kommunale budsjettet for 2022 har vi meldt inn behov 

for mer penger til ekstraordinære poster. Det ser ut som dette blir hensyntatt. Når 
det gjelder LDIP bør idrettsrådet jobbe mer med konkrete tiltakspakker basert på 
miljø & bærekraft. 

4.5.9  Lånegaranti ved anleggsutvikling 
 Dette temaet er tatt opp tidligere, men basert på tilbakemelding fra klubbene ønsker 

vi å fremme det igjen. 
4.5.10 Nærhugst 
 Oppslagene i Budstikka denne høsten har gjort oss nysgjerrige på praksisen og 

dialogen mellom skogbrukssjef, grunneier og eventuelle berørte idrettslag 
4.5.11 Klimaklok kommune 
 Prosjektet med fellestransport videreføres ikke og man vil fokusere mer på aktivitet 

lokalt. Vi har vært på besøk hos ØHIL for å se på deres samarbeid med Eikeli 
b.skoles SFO. En sykkelkampanje er under planlegging våren 2022.  

  
Neste møte; tirsdag 14. desember kl 17 på Nadderud Arena, deretter julemiddag på Villa Bekk 
  
  
 
  Kathrine Sole Semb 161121 
 
  


