Til stede
Arne Dag Myking, DNB BIL
Vibeke Mjaatvedt, DNB BIL
Reidar Vetti, HSI
Grete Lind, HSI
Torbjørn Bygstad,, Statoil BIL
Øistein Paulsen, Bergenslærerne BIL
Kristian H. Falck, NHH BIL
Jarle Stokken, OXC Tecnology BIL
Olav Lofthus, Hordaveg
Jan Terje Mikkelsen, Visma BIL
Dagfinn Hole, Rolls-Royce BIL
Karen Clementsen Kayser, Sbanken BIL
Bjørn Batalden, BKK BIL
Jan O. Ormberg, Eikner BIL
Helge Nyseter, Høgskolen på Vestlandet BIL
Jan Haugland, Tryg BIL
Øisten Stemme, Hordaveg
Jan Lohne, Skogselskapet BIL
Siren Hopland, NextGenTel BIL
Berit Tvedt, Bergenslærerne BIL
Matti Torgersen, Hordane BIL

1. Valg av ordstyrer og referent
Vedtak:
Berit Tvedt ordstyrer
Matti Torgersen referent.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden
Vedtak:
Godkjent

3. Årsmelding
Tillitsvalgte
Berit Tvedt (Bergenslærerne): Leder
Øistein Stemme (Hordaveg): Nett- og dataansvarlig
Jan Lohne (Skogselskapet): Terminlisteansvarlig
Matti Torgersen (Hordane): Materialforvalter
Siren Hopland (NextGenTel): Premieansvarlig
Arrangementer
Det har i årets sesong blitt arrangert 16 løp medregnet nattløpet. Gledelig at vi i år fikk arrangører til både BM
Lang og Natt. Dessverre måtte stafetten som DXC BIL (tidl. CSC) skulle arrangert i august avlyses pga.
sykdom. Sesongen startet 19. april med sprint/gateløp på Apeltun, og ble avsluttet med nattløp på Fantoft 4.
oktober.
Totalt antall deltagere i 2017 på de 16 løpene var 4545, hvilket utgjør en nedgang på 353 sammenlignet med
2016, da vi hadde 4898 deltagere fordelt på 16 løp. (I 2015 hadde vi 5686 deltagere fordelt på 19 løp, i 2014

var det 5650 deltagere fordelt på 18 løp.) Gjennomsnittlig antall deltagere pr. løp for de 16 løpene 284, mot
303 i 2016, 307 i 2015, 324 i 2014 og 337 i 2013. Med andre ord synkende deltagelse de fem siste
sesongene. Flest deltagere, 392, var det på Statoil sitt løp i Kanadaskogen/Varden 3. mai. Færrest deltagere
utenom nattløpet, 243, var det på NHH BIL sitt løp i Knarvik 16. august.
Ved begynnelsen av sesongen ble det kjøpt inn 6 klappstoler og 4 bord. Dette har vært savnet lenge av
arrangører, og det er gjort mulig ved at vi har fått en større tilhenger. Det ble også kjøpt inn en kabelsnelle
slik at arrangører kan ha tilgang til strøm fra lenger avstand, samt oppbevaringsbokser til kart.
Førstehjelpsutstyret er blitt supplert, og det er kjøpt inn et nytt tilhengeradapter.
Etter styret sin vurdering fungerer den nye tilhengeren godt, og har gjort det langt mer oversiktlig og lettere
for arrangørene.
O-utvalget retter stor takk til Skogselskapet og Jørgen Frønsdal som har stilt plass til disposisjon for hengeren
både vinteren 2017 og vinteren 2017/18. Alternativet er at hengeren står utenfor HBIK ved Brann stadion,
men styret mener dette ikke er en god plassering av sikkerhets hensyn. Sommeren 2017 var hengeren
plassert hos materialforvalter.
Utmerkelsen for årets arrangement går til HSI (Haukeland Sykehus Idrettslag) for løpet i Stendskogen 6.
september. Vi gratulerer med et godt arrangement!
Vinner av klubbrankingen ble også i år Bergenslærerne BIL med 142054 poeng.
Vi gratulerer! Nummer to ble også i år Universitetet BIL med 140614 poeng, mens Haukeland Sykehus IL fikk
tredjeplassen med 136724 poeng.
O-utvalget takker alle arrangører og frivillige for fine arrangement gjennom sesongen.
O-utvalget takker for en fin sesong - en spesiell takk til medlemmene som nå går ut av utvalget for innsatsen
gjennom to år.

4. Regnskap for 2017
Foreløpig regnskap og regnskap de siste årene ble lagt fram. I regnskapet for 2016 som ble presentert på
miniårsmøtet 2016, var hengeren i sin helhet belastet årsbudsjettet. Det ble senere i endelig regnskapet
korrigert av kretsen til at den skal avskrives over 5 år. I utkastet til regnskap for 2017 som ble lagt fram for
årsmøtet, var ikke denne avskrivingen tatt med.
Vedtak:
Regnskapet ble tatt til orientering

5. Saker fra O-utvalget
A. Kretsen vil ha høyere startkontingent
Daglig leder for kretsen har henvendt seg til styret med begrunnelse i at utfordringer i 2018 grunnet
sviktende inntekter, og bedt om at styret kom med tilbakemelding med forslag til enten å kutte kostnader
eller øke inntekter betraktelig.
Styret orienterte om at når startavgiften ble økt fra 85 til 100 kr i inneværende sesong, skyldtes det at dels at
avgiften til kretsen økte med 5 kr pr start grunnet økning i priser på glass. Videre var det sett på som et
behov for å øke inntektene til arrangørene for å gi stimuli til flere arrangører. 100 kr forenkler også for
arrangørene, da en slipper mye vekslepenger. Det ble stilt spørsmål ved hvorfor dette ikke ble tatt opp på
miniårsmøtet, noe som skyldes at kravet om økning av kretsen kom så seint at det ikke kunne bli tatt opp på
miniårsmøtet.

Det er uaktuelt å øke opp kontingenten ytterligere. Dette både fordi det har vært en stor økning, at 100 kr er
en hensiktsmessig pris og at ytterligere økning kan føre til redusert deltakelse på løp. Deltakeravgiften bør
holdes på konstant nivå i en del år framover.
Utfordringen med å øke bidraget til kretsen vil være at det da blir mindre inntekter på arrangører. Det kan
føre til færre løp som igjen vil minske inntektene til kretsen.
Årsmøtet mente videre at glassene er en viktig motivasjonsfaktor for mange, og at det bidrar til at mange
ønsker å få et tilstrekkelig antall løp. Miniårsmøtet mener derfor at man bør beholde glassene.
De siste årene har det vært arrangert noe færre løp enn tidligere pga mangel på arrangører. Med økte
inntekter og ved tiltak for å bedre rekrutteringen (se eget punkt), vil inntektsgrunnlaget øke.
Styret mener det vil være et lavt utgiftsbehov neste år. Det er en del glass til overs, og utstyret i hengeren er
i grei stand.
Orienteringen har i mange år vært en stor bidragsyter til kretsen, og det var ikke varslet i forbindelse med
kjøp av henger at det ville kunne føre til økt kontingent til kretsen.
Det framkom at økning i startkontingenten ikke har vært drøftet i styret i bedriftsidrettskretsen.
Se for øvrig til punkt C nedenfor om rekruttering.
Vedtak
Styret følger opp saken med kretsen ut i fra drøftingene på miniårsmøtet.
B. Det må bli lettere for O-utvalget å få tak i mulige arrangører. Kan smålag samarbeide om å
arrangere løp?
Saken ble drøftet. Mindre lag oppfordres til å gå sammen. Utfordringen er at det er få lag som har
dataansvarlig med tilstrekkelig kompetanse på tidtakingssystemet. Terminlisteansvarlig følger opp
terminlisten.
C. Vi blir stadig færre. Hvordan kan vi bedre rekrutteringen?
Det har i flere år blitt færre deltakere på hvert løp. Det er behov for å bedre rekrutteringen.
Det legges opp til å informere om løpene via kretsen sine kanaler. Det oppfordres også til å prøve å få
mediedekning ved løp.
Haukeland sykehus IL tar sikte på å arrangere et nybegynnerkurs som de også vil tilby til medlemmer fra
andre klubber.
Det ble også påpekt at en del av nybegynnerløypene har vært for vanskelig, og miniårsmøtet oppfordrer
arrangørene til å ha fokus på å legge gode og enkle nybegynnerløyper. Det ble også pekt på at det har vært
for langt å gå til start på enkelte løp.
Arrangører oppfordres også til å ha barneparkering på løpene, gjerne med enkel barneløype.
D. Trenger vi resultatservice på samlingsplass?
Miniårsmøtet drøftet behovet for resultatservice på arrangørstaden. Det var et ønske om fortsatt
resultatservice. Det var forslag om å ha en plate som kan henges opp på hengeren med snor fra takbøyler.
Materialforvalter følger opp dette.
E. Terminlista for 2018.

Det mangler fremdeles noen arrangører til løp i sesongen. Arrangører bes melde seg, og terminlisteansvarlig
følger opp.

6. Innkomne saker
Ingen innmeldte saker.

7. Nye representanter til O-utvalget
Vedtak:
Haukeland sykehus IL og Tryg BIL gir tilbakemelding på nye personer til styret.
Matti Torgersen Hordane BIL og Berit Tvedt Bergenslærerne BIL går ut av styret.

