Årsmelding Bergen Studentidrettslag 2017
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Styrets sammensetning:
Leder: Njål Larry Kvendseth
Nestleder: Ingvild Thue Hvattum
Kasserer: Cathinka Norløff-Mathisen
Økonomiansvarlig: Oscar Slaatmo
Halltidsansvarlig: Einar Kjellback
Arrangementsansvarlig: Husni Mohamed Adan og Tiril Bråthen Tjørswaag
IT ansvarlig: Jostein Kringlen
Pr ansvarlig: Julia Hanevik
Vara: Torstein Eide

Hovedstyrets virke
Hovedstyret har hatt en relativt hyppig møtevirksomhet, og har hatt 13. styremøter i løpet av
vår periode. Vi har også gjennomført flere dugnader på kontoret, kassert kassevis av gamle
permer mm, donert bort gamle treningsdrakter til asylmottaket på Landås, samt gitt Bergen
baseball klubb utstyr etter nedlagte BSI baseball, og Bergen bordtennisklubb utstyr liggende
etter nedlagte BSI bordtennis.
Like etter at vi tok over som BSI hovedstyre dro Nestleder Ingvild Thue Hvattum og Leder Njål
Larry Kvendseth på Norges Studentidrettsforbunds Ting på Bardufosstun i Indre Troms. Vi fikk
gjennomslag for en endring i NSIs strategidokument slik at friluftsliv fikk en mer sentral plass i
NSIs satsning fremover, først og fremst pga. at friluftsliv er et lavterskeltilbud, og derfor egnet
rekrutteringstiltak for å kunne gi flest mulig et aktivitetstilbud. Leder, Nestleder og Kasserer
Cathinka Norløff-Mathisen representerte BSI på Hordaland Idrettskrets årsmøte.
I vår periode som hovedstyre i BSI har vi hatt fokus på rekruttering av nye medlemmer, primært
studentmedlemmer, samt det å skape større grad av lagfølelse i BSI. For å få dette til har vi
arrangert en møtekveld med en representant fra NSI på Kvarteret i april, ‘Penger og Pizza’, hvor
alle BSIs grupper var invitert for å høre om hvilke økonomiske støtteordninger vår lag kan søke
NSI om. Etter presentasjonen ble det en fin kveld med sosialisering på tvers av våre grupper.
Hovedstyret hadde også som målsetning å besøke flest mulig av BSIs grupper mens de
arrangerte aktivitet, både for å styrke kommunikasjonen mellom HS og undergruppene, samt
høre ‘hvor skoen trykket’. Vi fikk ikke besøkt alle gruppene våre, men flere fikk besøk fra
representanter fra HS. Vi ser på hjemmesiden vår BSI.no at mange grupper nå jobber godt med
å rekruttere nye studentmedlemmer, og dette blir viktig for idrettslaget i årene som kommer.
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Arrangement
Både Husni Mohamed Adan, som var Arrangementsansvarlig til juni 2016, og Tiril Bråthen
Tjørswaag, som tok over vervet, har lagt ned mye solid og tidkrevende arbeid for å gjennomføre
flotte arrangementer for hele BSI. Nestleder Ingvild Thue Hvattum har vært sentral i veldig mye
av det HS har gjennomført. Hun har vært en sterk Nestleder og stor ressurs for BSI.
Hovedstyret har arrangert en Quiz med om lag 50 deltakere fra ulike BSI grupper som et sosialt
tiltak for å styrke lagfølelsen. Arrangementsansvarlig Tiril Bråthen Tjørswaag, Økonomiansvarlig
Oscar Slaatmo og PR ansvarlig Julia Hanevik gjorde en flott jobb med å lage og gjennomføre
denne Quizen. HS har deltatt aktivt i forbindelse med semesterstart, både i
koordineringsøyemed, samt stått på stand. Vi har også laget ferdig en fin promoteringsfilm til
bruk på stand, Vara Torstein Eide sluttførte dette arbeidet som ble påbegynt allerede i 2011, og
denne ble vist på Studenttorget på Studentsenteret. Torstein gjorde for øvrig veldig mye for BSI
fram til han måtte gi seg i HS pga. jobb utenfor Bergen fra september, og vi er meget
takknemlige for at han påtok seg en slik aktiv vararolle.
Leder talte til de internasjonale studentene i Grieghallen under mottak for internasjonale
studenter, og HS stod på stand etterpå sammen med representanter fra BSI friluft. Vi var også
tilstede på stand på høyskolen, og Pr Ansvarlig Julia Hanevik koordinerte et alkoholfritt tilbud
under fadderuken til SV fakultetet. Vi reserverte hele hallen i Studentsentert for Åpen dag hvor
alle undergrupper ble invitert til å komme og vise fram sin idrett, og alle som ville kunne prøve
ut denne aktiviteten. PR ansvarlig Julia Hanevik lagde en flott plakat til dette arrangementet
som ble hengt opp rundt om på campus og andre aktuelle steder. Arrangementsansvarlig Tiril
Braathen Tjørswaag og Nestleder Ingvild Thue Hvattum gjorde en stor jobb med å koordinere og
gjennomføre dette arrangementet sammen med resten av styret, som ble en suksess og
anbefales gjentatt. BS TV dekte dette arrangementet med et flott intervju med Ingvild, og klipp
med Julia fektende mot en reporter. Studvest dekte også dette arrangementet.
Arrangementsansvarlig Tiril Bråthen Tjørswaag koordinerte også BSIs grupper som bidro på
internasjonalt mottak ved semesterstart i januar.
Deltakere fra hovedstyret har deltatt på aktivitetslederkurset til NSI i september, samt
ledersamlingen deres i oktober på idrettshøyskolen og toppidrettssenteret i Oslo. Hovedstyret
har jobbet med å arrangere en samling for ledere og kasserere fra undergruppene i samarbeid
med Tine Blomfeldt, leder for nyopprettede SIB Studentliv, som tilbyr gratis kurs i ledelse og
styrearbeid mm. Neste styre anbefales å tilby en slik samling til BSIs grupper i løpet av 2017, SIB
studentliv kan skreddersy kurs til ulike studentorganisasjoner.
Vi ønsket å tilby Asylmottaket på Landås et treningstilbud gjennom BSIs grupper, tenkt som et
rullerende tilbud der hver undergruppe arrangerte et opplegg for 10-15 stykker en gang hvert
semester. Det viste seg vanskelig å få til dette, asylmottaket på Landås besvarte ikke våre
henvendelser angående dette, og per i høst var det bare 30 gjenværende beboere på mottaket.
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I oktober arrangerte BSI hovedstyre en kanonballturning til inntekt for Røde kors og TVaksjonen, med relativt godt oppmøte fra våre lag. Nestleder Ingvild Thue Hvattum planla dette
arrangementet sammen med årets TV-aksjon, og HS stilte opp som arrangører, og
Økonomiansvarlig Oscar Slaatmo muliggjorde innsamlingen ved å få SpV til å skreddersy en
MCash betalingsløsning for BSI. Vi håper BSI kan fortsette å ta sosialt ansvar på denne måten.

PR og IT
Vi har hatt fokus på å forbedre hjemmesiden, som mer eller mindre lå brakk når vi tok over, og
har nå en jevn strøm av nyheter fra BSI grupper, info fra HS samt en Snapchat konto som går på
rullering mellom undergruppene. Dette har vært gjennomført for å styrke kommunikasjonen
internt i BSI, samt forhåpentligvis bidra til større samhold, lagfølelse og rekruttering. PR
ansvarlig Julia Hanevik og IT-ansvarlig Jostein Kringlen har lagt ned mye godt arbeid for å få
dette til. Pr ansvarlig har designet flere flott plakater for BSI som ble brukt på våre
arrangementer, loddet ut kinobilletter og gitt medlemskap i BSI i som gavepremie som en del av
vår rekrutteringskampanje. IT-ansvarlig utviklet også en samordnet innmeldingsfane på BSIs
nettsider slik at våre grupper kan registrere ikke bare om nye medlemmer er studenter eller
ikke, men også hvilken utdanningsinstitusjon de tilhører, dette for å etterkomme Velferdstingets
krav.
BSIs facebook side har også blitt en viktig kanal for kommunikasjon mellom HS og
undergruppene. Det er dessverre slik at selv om styret i undergruppene er pålagt å bruke BSI epost adressen sin, er det fortsatt for mange som bruker en annen e-post konto, eller sjekker BSI
eposten svært sjelden. Dette er problematisk, fordi både viktig info fra HS og muligheter for å
søke midler eksternt fra idrettsrådet, NSI, UDI mm. ikke når fram. Det anbefales at
undergruppene pålegges å sende HS en epost når de velger inn nytt styre med navn,
telefonnummer og epost til minimum leder og kasserer.

Halltid
Hallansvarlig Einar Kjellback har hatt en krevende og utfordrende oppgave med å fordele halltid
til BSI grupper som benytter SiBs treningshaller. Dette skyldes til dels at det har blitt flere
studentidrettslag som Studentidrettsrådet (SIR) har sluppet til i hallene til SIB, og dels at vi har
nye raskt voksende undergrupper i BSI som ønsker treningstid. For å avhjelpe denne situasjonen
har HS leid treningstid eksternt i Nordneshallen på onsdager som en forsøksordning. Dette er en
utfordrende situasjon for BSI, men dessverre er treningstider problematisk for svært mange
idrettslag i Bergen, og mange studentidrettslag nasjonalt. Einar har i samråd med HS fordelt
treningstiden så rettferdig som mulig etter våre kriterier for halltidsfordeling og skjønn. Einar
har utvist et betydelig engasjement for BSI og tatt på seg mange ulike oppgaver i HS.
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Prestasjoner
Det kan nevnes blant mange andre flotte prestasjoner at BSI ble 3. beste studentidrettslag målt i
antall medaljer under Bergen Challenge i oktober med 12 gull, 12 sølv og 8 bronse. BSI volleyball
vant dette mesterskapet og kvalifiserte seg dermed til årets Student EM, samt vant Student EM i
strandvolleyball i fjor sommer. BSI fekting vant flere medaljer under Bergen Challenge, og BSI
ultimate Frisbee vant også denne turneringen.
Nyoppstartede BSI Roklubb tok andreplassen i årets Sjøkrigsskole Regatta, og BSI Jentefotball
vant Bedriftsserien 2016. BSI friluft arrangerte en tur over vidden ved semesterstart med over
100 deltakere og rektor ved UIB deltok på denne turen. Dette som nevnes er ikke en gang nært
toppen av isfjellet av prestasjoner gjennom året som våre lag har fått til. HS er stolte over hva
dere får til!

Idrettsregistreringen
Hovedstyret har hatt en stor jobb med å gjennomføre idrettsregistreringen, i løpet av 2016 var
det krav om at alle klubber i Norge etablerte et online medlemsregister. Nestleder Ingvild Thue
Hvattum har lagt ned et betydelig arbeid med å få gjennomført dette. NIFs support telefon
03615 kan også benyttes for å få dette gjennomført.

Økonomi
BSI ble tildelt kr 525000,- på årets Budsjettmøte i Velferdstinget. Dette er kr 195.000,- mindre
for 2017 enn vi fikk i 2016, da vi ble tildelt kr 720.000,- og skyldes i hovedsak at
Budsjettkomiteen til Velferdstinget og studentpolitikerne endret finansieringsmodellen slik at
de gav lik sum pr. studentmedlem til alle studentidrettslagene, og signaliserte samtidig at de
ikke ønsket å støtte toppidrettssatsning, kun et breddeaktivitetstilbud. Pr. november har BSI
2296 medlemmer totalt, hvorav 1517 er studentmedlemmer. HS ble pålagt av budsjettkomiteen
å oppgi eksakt antall medlemmer i vår søknad for tildeling for 2017. Disse tallene fikk vi ikke på
plass før november, og her må mange undergrupper ta en stor del av ansvaret, det måtte
mange purre og ringerunder til for å få disse tallene på plass, og når vi endelig hadde de til
Budsjettmøtet i november ble de avvist av studentpolitikerne fordi ‘de kunne ha endret seg mye
siden september’. Dette er ikke HS enig i, men dette resulterte i at tildelingen ble ca. 40000 kr
svakere enn den skulle blitt i henhold til den nye stykkprisfinansieringen. En lik fordeling tar
heller ikke hensyn til faste kostnader som serieavgifter, avgifter i særforbund, utstyrsbehov etc.
ved våre tilbud, som har nådd et høyt kvalitativt nivå og blitt utviklet og forbedret siden 1946.
Våre lag bidrar til egen aktivitet med omlag 1.600.000 i kontingenter og annen egen inntjening,
ifølge Kasserer sine beregninger.
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Vi anbefaler undergruppene å være oppmerksomme på videresendte e-poster om
støtteordninger gjennom Idrettskretsen og NSI, og søke aktivt på disse. Undergrupper med eget
organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene nå få sin andel av Grasrotandelen dersom de
registrerer seg.
HS har videre drøftet å bytte bank, fordi det er svært tungvint for økonomiansvarlig å måtte
samle inn underskrifter fra alle in både HS og undergruppene når kontoer skal etableres og
overtas av nytt styre. Dette gjelder også enkelte andre banktjenester, og har medført en del
hodebry både for økonomisavsvarlig Oscar Slaatmo, samt flere av våre undergrupper som har
hatt behov for assistanse fra HS i forbindelse med banktjenester. Det anbefales neste
hovedstyre opprette en løsning men en signaturanvarlig i HS i Brønnøysundregistrene og SpV
som kan lette dette arbeidet betraktelig. Kasserer, Leder eller Økonomiansvarlig, kan ha denne
funksjonen, hvor resten av styret er solidarisk ansvarlig.
Det er også slik at på årsmøtet 2016 ble det vedtatt at BSI har gått til innkjøp av
regnskapsprogrammet VISMA, for å gjøre kassererjobben enklere og mer oversiktlig, samt slippe
alle bilagspermene. I SpV har vi dessverre ikke tilgang til en del tidsbesparende funksjoner i
Visma. Kasserer i HS, som har påtatt seg mye arbeid og ansvar, Cathinka Norløff-Mathisen,
undersøkte muligheten for bankbytte, men det viste seg at et bytte ble for kostnadskrevende til
at det kunne forsvares i denne omgang. Det anbefales å undersøke muligheten for å bytte
forsikring til en som gir best mulig underslagsdekning, gitt at dette er innenfor akseptable
økonomiske rammer.
Årets underskudd ble noe høyere enn budsjettert, dette skyldes hovedsakelig en ekstraordinær
utstyrstildeling til BSI friluft, en avtale som var inngått i 2015 med HS før vi tok over, kostnader
med å kjøpe oss ut av unødige nettjenester, samt penger benyttet til ekstern halleie.

Nye lag
I løpet av 2016 vokste BSI med tre nye undergrupper, BSI Roklubb, BSI Rumpeldunk og BSI
cricket. BSI Lacrosse og BSI Roklubb har lyktes særlig godt med rekrutteringsarbeidet, og vokst
med mange titalls medlemmer til 50+ og om lag 80 medlemmer ved årsskiftet. Lacrosse er i
skrivende stund i ferd med å etablere et herrelag også.

Heder
Hele hovedstyret har lagt ned et formidabelt arbeid med å drive Bergen Studentidrettslag, og
fortjener stor heder for denne enorme frivillige innsatsen de har lagt ned for hele BSI. Jeg er
dypt takknemlig for alt det enorme engasjementet og pågangsmotet dere har vist gjennom året
som et kompetent og løsningsorientert HS. Jeg tror vi overlater stafettpinnen videre med et mer
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mangfoldig og utviklet idrettslag, på tross av stadig synkende bevilgninger fra Velferdstinget de
siste årene. Og jeg vil også rette en stor og velfortjent takk til alle i BSIs gruppers styrer,
instruktører og alle andre som sammen med medlemmene skaper det fantastiske
velferdstilbudet BSI utgjør for Bergens studenter.

Njål L. Kvendseth
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