
Referat fra BIG-møte, mandag 12. januar 2015 

 
Økonomisk situasjon  
Vi har gått i underskudd dette året. Hvordan skal vi få balanse i regnskapet? Enten må vi melde oss 
på færre cuper eller øke kontingenten. Vi ble enige om at Christoffer Johansen tar med et forslag til 
hovedstyret om endring av kontingent. Vi foreslår at førskolebarna fortsetter med dagens ordning 
(300 + 600), men fra 1. klasse ønsker vi en økning til (600 + 600). Vi tror ikke vi kommer til å miste 
medlemmer av den grunn. 
 
Antall cuper i halvåret 
Tidligere har vi deltatt på to cuper i halvåret. Vi ser likevel at flere lag har deltatt på både tre og fire 
cuper. Budsjettet tillater ikke dette. Vi må bli enige om at tre cuper i halvåret må være øvre grense. 
Man kan arrangere mindre cuper i Trondalen hvis behovet er der. 
 
BIG styret. 
Nytt styre og leder må på plass til februar. Vi tenker oss at styret har to møter i halvåret. Lederen må 
i tillegg møte på hovedstyremøtene. Disse avholdes en gang i måneden. Hvem representerer deres 
lag i styret? Lederen bør representere 2007 eller 2008 gruppa. Det kom et forslag på ny leder. 
 
Medlemmer  
Vi er nå rundt 180 medlemmer i barneidretten, noe som er fantastisk. Tidligere år har det vært rundt 
100 medlemmer. Det er viktig at hvert lag har oversikt over antall medlemmer og hvem som betaler 
kontingenten.  
 
Utstyr 
Hva trenger vi? Flere savner håndballmål. Jeg skal snakke med inspektøren på Rød skole om dette. 
Jeg skal ta med en fallskjerm til og kjøpe flere overtrekks-vester (flere farger). Ny ballpumpe og 
badmintonutstyr er kjøpt inn og snart på plass i kassa:) Jeg har snakket med apoteket på Gressvik 
Torv, slik at vi kan få kjøpt inn flere «førstehjelpssekker». Vi trenger flagg eller bander på cuper. Jeg 
skal snakke med Morten Helminsen om dette, slik at vi har noe tilgjengelig i Trondalen. 
 
Aktivitetslederkurs og «delekveld» 
Jeg har snakket med FRID (Fredrikstad idrettsråd) om nytt aktivitetslederkurs, og de skal melde ifra så 
fort de vet datoene for et nytt kurs. VI skal prøve å få til en aktivitetskveld med BIG snart også, slik at 
vi kan dele leker og aktiviteter med hverandre. Til sammen sitter vi på mye erfaring og masse ideer. 
Det må vi utnytte. 
 
Årsplan 
Siden BIG er en idrettsskole, er vi pålagt å lage halvårsplaner. Dette er også et nyttig verktøy for oss i 
en hektisk hverdag. Tenk allsidighet og grunnleggende motorisk trening når dere lager disse planene. 
Det er supert hvis dere kan sende den til meg i løpet av januar.  
 
Referent 
Camilla Thorkildsen 

 


