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gliNOSKRIV
1. Kommunale tilskudd til idrettslagene 2017

Utlysning med kriterier og elektronisk baserte søknadsskjemaer ble annonsert 16.12.16, se
vedlegg. Neste frister er 1. mars (snøproduksjon og klubbhus) og 15. april.
Merk at kun fuflstendig uffylte søknader med nødvendige vedlegg danner grunnlag for
tildeling. Husk også at regnskap i revidert stand må følge søknaden 15.04. I henhold til
regnskapsbestemmelser for idrettsiag skal idrettslagene føre totalregnskap som følger
kalenderåret og som inkluderer den økonomiske virksomheten i de idrettsaktive gruppene.
Vi minner dessuten om at NIFs har lovfestet at alle idreuslag må ha avholdt årsmøte
seinest 31.03.
lnnrapportehngen ved søknad om kommunal aktivitetsstøtte benyttes som grunnlag for
tildeling av lokale aktMtetsmidler (LAM), som fordeles i juni.

2. Innkalling til BIRs årsmøte 2017
Alle idreftslag i Bærum innkalles herved til årsmøte

tirsdag 14. mars kl 1830 i Fossum IFs klubbhusl

Alle idrettslag i Bærum tilsluttet Norges ldrettsforbund kan møte med følgende representasion:Lag med inntil 200 medlemmer 2 representanter
Lag med 201-1000 medlemmer: 3 representanter
Lag med over 1000 medlemmer: 4 representanter

Brev fra valgkomitéen om forslag på kandidater er vedlagt.

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være BIR i hende tirsdag 28. februar.
Bruk gjerne BlRs E-post-adresse: biroslonett.no.

styrets leder

- En sammenslutning av idrettslagene i Bærum
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Til idrettslagene i Bærum

Valg — Årsmøtet 2017

Forslag på kandidater
Bærum Idrettsråds årsmøte avholdes tirsdag 14. mars i Fossum lEs
klubbhus

Følgende er på valg:
Nestleder for 2 år Svein Mossing, Bedrtflsidregften
Styremedlem for 2 år Cecilie Stray, BlommenhDlm og Sandvika TK
Styremedlem for 2 år Ina Grieg Eide, Bærums Skiklub
Varamedlem for 2 år Leif Helmich Pedersen, Bærum Golfklubb
Revisor for i år Jacob Berger, Ondur Skfløpefforening
Revisor for I år Tore Gulli, Bæwm Roklubb

I tillegg skal det velges 3 medlemmer av valgkomitéen for i år. Disse innstilles av styret.

Idrettslagene inviteres til å fremme kandidater til ovennevnte verv. Forslag bes sendt
valgkomiteens leder innen 21. februar. Valgkomitéen består av: Kjetil Bakke, Gro Fadum,
Kathrine Sole Semb og varamedlem Per Morstad.

Kandidat til vervet som:________________________________________

Navn/idrettslag:

Adresse:

Født:___________ Telefon:_______________________

Utdannelses/yrkesmessig bakgrunn:

ldrettslig/organisasjonsmessig bakgrunn:

Begrunnelse:

Forslagsstiller:___________________________________________________

Dato/underskrift:_____________________________________________

Forslag sendes valgkomitéens leder Kjetil Bakke, Belsetgrenda 64, 1348 RYKKINN, telefon
99260961, e-post: bakkekahotmail.com


