VEDTEKTER FOR KIRKERUDBAKKEN SKISENTER I
BÆRUMS SKIKLUB
vedtatt av BSK’s hovedstyre i styremøte den 11.11 2013

§ 1.

Formål
Kirkerudbakken Skisenter er eiet av Bærums Skiklub.
Kirkerudbakken Skisenter har siden 20. februar 1995 vært registrert i Enhetsregisteret
med org. nr. 971 491 531.
Kirkerudbakken Skisenter er underlagt klubbens hovedstyre og videre bundet av
vedtak fattet på klubbens årsmøte.
Skisenteret skal drives etter sunne og forretningsmessige prinsipper under hensyntaken
til best mulig balanse mellom ikke-aktive og aktive løpere i bakken.
Bakken skal være tilgjengelig for trening med fortrinnsrett for klubbens aktive
medlemmer og skal videre være arena for BSK’s rennarrangementer.

§ 2.

Oppgaver
Kirkerudbakken Skisenter skal ha det overordnete ansvaret for drift av Kirkerudbakken Skisenter, herunder å foreslå de nødvendige søknader og investeringer.
Den skal sørge for at klubbens lover overholdes og videre rapportere overtredelser til
klubbens hovedstyre.
Skisenteret er økonomisk underlagt klubbens hovedstyre, som bestemmer i hvilken
utstrekning gruppen kan forplikte klubben.

§3

Styret, valg og sammensetning
Kirkerudbakken Skisenter skal ha et styre med 3 – 5 medlemmer og skal bestå av en
leder og en nestleder. Styret representerer skisenteret utad.
Styrets leder velges på klubbens årsmøte og velges for 1 år ad gangen. Skisenterets leder må
være medlem av Bærums Skiklub.
Skisenteret velger selv sine øvrige styremedlemmer. Styremedlemmene i skisenteret velges for
to år ad gangen.

Styret ansetter lønnet hjelp etter behov.

Kirkerudbakken Skisenter skal ha en driftssjef som står for den daglige drift av
skisenterets virksomhet.

§4

Møter og saksbehandling samt undergrupper
Styreleder i skisenteret innkaller til møter som skal holdes minst 6 ganger i året,
hvorav det ene holdes rett før klubbens årsmøte.
Utvidet styremøte avholdes en gang hvert halvår, hvor også en representant fra alpin, snowboard og freeskigruppen samt hovedstyret skal delta.
Styret er vedtaksført når et flertall av medlemmene er til stede. Vedtak fattes ved et
flertall av de gitte stemmer. Ved stemmelikhet teller møtelederens stemme dobbelt.
Det skal føres møtereferater.
Skisenteret skal ha en undergruppe bestående av daglig leder i senteret og en
representant fra både alpin, - snowboard og freeskigruppen. Undergruppen skal stelle
med saker som gjelder bruk av bakken og dets utforming og eventuelt andre saker som
direkte berører de deltagende grupper. Gruppen skal innkalle etter behov og skal i
vintersesongen møtes jevnlig og minimum ha 3 ”bakkemøter”.
Skisenteret skal også ha en ressursgruppe bestående av medlemmer med særskilt
kompetanse, så som mht spillemidler, byggetillatelser, myndighetskontakt,
nabokontakt, tekniske installasjoner, sponsorer, utforming av bakken etc.
Resursgruppen skal innkalles ved behov.

§5

Regnskaper, budsjett og årsberetning
Det skal hvert år utarbeides et regnskap for skisenteret, og dette skal være klare fra
regnskapsfører for revisjon den 25. mars hvert år etter utløp av regnskapsåret. Videre
skal styret legge frem sine budsjetter inklusive investeringsbudsjett for de to
påfølgende budsjettårene til BSK’s styre innen 20. oktober.
Det skal også utarbeides et rullerende 6 måneders likviditetsbudsjett, dette for å sikre
at inntjeningen i senteret er tilstrekkelig til å betjene fremtidig drift og investeringer.
Det skal også hver 6. måned utarbeides et investeringsbudsjett for de neste 5 år.
Skisenteret er ansvarlig for at det føres regnskap for skisenteret etter en fastlagt, felles
mal som gjelder for Bærums Skiklub. Regnskapsåret følger vanlig kalenderår. Det skal
føres månedlige regnskaper. Skisenteret skal videre hvert år utarbeide en årsberetning
som legges frem for klubbens årsmøte.

§6

Skisenterets kompetanse
Søknad om midler fra offentlige instanser skal formidles i regi av hovedstyret ved dets
leder. Videre skal samarbeidsavtaler mellom eksterne leverandører og skisenteret med
varighet over 1 år, signeres av hovedstyret ved dets leder.
Søknad om midler fra idrettsorganisasjonene eller private selskaper, kan formidles
direkte til skisenteret. Kopi av søknaden skal da sendes administrasjonen i klubben til
orientering og for arkivering.
Alle investeringer over kr 100.000,- skal på forhånd få sin godkjenning av BSK’s
styre. I praksis vil dette si at det må være spesifisert og godkjent av BSK’s styre i
forbindelse med gruppens investerings og driftsbudsjetter.
Skisenteret plikter å holde BSK’s styre løpende orientert om den økonomiske
situasjon. Alle låneopptak eller forpliktelser som binder klubben utover ett år, må
godkjennes av årsmøtet.
Ved utbetalinger utover kr 5.000,- skal det være to signaturer. Utbetaling som gjelder
seg selv, skal attesteres av annen person med fullmakt gitt av styret.

§7

Endringer av vedtektene
Endringer i disse vedtekter kan bare foretas av styret i hovedklubben etter innstilling
fra styret i skisenteret.

