
 
 
 
 
 
Referat  Miniårsmøtet Hordaland Bedrifts- og Mosjonsidrettskrets,  
o-utvalget 
Dato:  20. Februar 2008 kl. 18.00 
Sted:  Idrettens hus 
 
Tilstede: Ella Moe Nilsen (valgkomité-HSI), Helena Osiej (Nera BIL), Øistein Paulsen 
(Bergenslærerne), Astri E. Hole(Vital BIL), Dagfinn Hole (Roll-Royce BIL), Per Martin Blytt 
(Opticonsult BIL), Georg Hansen (Telesport), Sigvald Tshudi Madsen (Telesport), Jan Haugland ( 
Trygvesta), Kristian Falch (NHH), Lars S. Skeide (TrygVesta), Torbjørn Bygstad (StatoilHydro), 
Magne Dahl(HMBK/Styret), Grete Lind (HSI) 
 
 
Tilstede fra styret:  Tommy Sævareid, Rune Njøten, Vidar Haugsvær, Georg Hansen, Therese Iden. 
 
  
 
1. Valg av ordstyrer og referent. 
  
Tommy Sævareid  - ordstyrer og Therese Iden – referent. 
 
 
2. Godkjenning av dagsorden. 
Dagsorden ble godkjent med følgende kommentarer: 
Økonomi – regnskap/budsjett bør være et eget punkt på neste miniårsmøte. 
Årsmøtet bør innkalles skriftlig i tillegg til å bli lagt ut på web.  Dette for å sikre at flest mulig får 
informasjon om miniårsmøtet. 
 
3. Årsmelding fra styret 
 
Årsmeldingen ble gjennomgått i sin helhet av Tommy Sævareid. 
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent. 
 
Regnskap:  
Regnskap pr. 31-12-2007 ble fremlagt. Regnskapet viste et overskudd på kr. 35 190,- som er i 
underkant av det som ble budsjettert for sesongen 2007. 
Det ble stilt spørsmål vedr. overskuddet og hva det går til. 
Kretsens representant viser til at overskudd går til drift av Mosjons- og idrettskrets og vil dekke nye 
investeringer som o-utvalget måtte kunne trenge.  
 
Budsjett: 
Budsjettet ble vedtatt med følgende endringer: 
Materiell blir redusert med kr. 5000,- mens stevneutgifter blir økt med kr. 5000,-  Denne endringen 
gjøres for å synliggjøre at miniårsmøtet ønsker å bidra økonomisk til blant annet betaling av kart i 
forbindelse med stafett og nattløp og dermed støtte oppunder arrangørene som tar på seg disse 
arrangementene. 
 
4.  Saker og innkomne forslag 
 



Forslag 1: Det foreslåes at Langløpet og Nattløpet teller med i rankingen. 
  Fra Bjart Are Hellen, Rådgivende biologer 
 
  Forslaget med vedtatt mot 1-en stemme 
 
Forslag 2: Dersom forslag 1 blir nedstemt, foreslåes det at Langløpet også teller med i 

rankingen. 
 Fra Bjart Are Hellen, Rådgivende biologer 
 
 Forslaget bortfaller da forslag 1 er vedtatt. 
 
Forslag 3: Utvide rankingen til å omfatte 10 løp 
 Fra o-utvalget 
 
 Forslaget ble enstemmig vedtatt. 
 
Forslag 4: Øke antall løp for å få glass til 10 løp 
 Fra O-utvalget 
 
 Forslaget med vedtatt mot 1 stemme. 
 
Forslag 5: Øke startkontingenten til kr. 70,- 
 Fra O-utvalget 
 
 Forslaget ble ikke vedtatt.   
 
Forslag 6: Endre startkontingent for stafetten 
 Fra BSI 
 
 Forslaget ble ikke vedtatt. 
 Det ble derimot fremmet forslag i budsjettet at det gies ekstraordinær støtte til 

stafetten og nattløpet – se pkt. Vedr. Budsjett. 
 
Forslag 7: Forslag om å fjerne lagkonkurransen 
 Fra Jørn Torgersen CSC 
 
 Forslaget ble ikke vedtatt. 
 
Forslag 8: Utvidet o-utvalget med et medlem 
 
 Forslaget vedtatt. 
 
Forslag 9: Endre konkurranseregler 
 Forslaget taes til etterretning og legges inn i arrangørnotatet. 
 
 
Forslag 10: Fjerne startforbud for løpere fra egen klubb 
 Forslaget ikke vedtatt. 
 
 Kommentar:  O-utvalget sørger for å presisere dagens regelverk ovenfor klubbene. 
 
 
 



5. Terminlisten 
 Endringer  utsendte terminliste: 
 1. løpet er endret fra sprit til kortdistanse 
 Løpet 7. Mai er stedet endret til Raunåsen 
 
 Det mangler fremdeles arrangører for løpene 13. August, 17. September og 1. 

Oktober.  Det ble foreslått at 1. Løpet etter sommeren kunne være  et sprintløp 
hvis ønskelig. 

 
 O-utvalget oppfordrer klubbene til å søke øm arrangementet som pr. i dag er 

ledige snarest. 
 
6. Valg 
 
 Valgkomiteen har bestått av: 
 Ella Moe-Nilsen og Lars Skeide 
 
 Nytt styret: 
 Vidar Haugsvær – valgt for 1 år 
 Helena Osiej – valg for 2 år 
 Torbjørn Bygstad – valgt for 2 år 
  
 Rune Njøten – ikke på valg 
 Therese Iden – ikke på valg  
  

Georg Hansen – materialforvalter – 1 år 
 
 
Ny valgkomité: 
Tommy Sævareid 
Liv Ormberg 

  
 


