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Orientering fra Hovedstyret
v/ Styreleder Maiken Meyer

2021 har så langt vært et særdeles rolig år for BI Athletics. Vi har full forståelse for at det kan være
vanskelig å motivere seg selv for spesielt frivillig arbeid i disse tidene og vil derfor takke de som stiller
opp, jobber frivillig og gjør at BI Athletics ikke bare fungerer, men også er et av Norges beste
studentidrettslag.
-

Året startet med overlapp med ny med Administrasjonen. Dette har bidratt til at de har
kommet veldig godt i gang med sine oppgaver.

-

Arbeidet med SL 2021 har fortsatt og vi er veldig fornøyd med arbeidet som har blitt gjort
her.

-

Vi jobber kontinuerlig med å finne diverse inntektskilder, hvor det hele tiden søkes støtte til
diverse arrangementer eller sponsorer.

Status i forbindelse med Covid-19
Grunnet nedstenging av Oslo og Viken har det derfor ikke vært mulig å drive organisert idrett i 2021.
For BI Athletics sin del krevde dette midlertidig stopp av alt av treninger, arrangementer og organisert
drift. Covid-19 har ikke skadet den økonomiske situasjonen til klubben på samme måte som det har
gjort for andre klubber. Vi har måtte avlyse noen arrangementer og derfor tapt noe potensiell
inntekt, men vi har ingen av de store faste utgiftene. Derfor er den økonomiske situasjonen i klubben
fortsatt sunn på tross av Covid-19. Administrasjonen har som alle andre måtte forholde seg til
hjemmekontor og møter over zoom. Dette har vært krevende og gjort at de ikke har blitt ordentlig
kjent seg imellom. Vi håper at alt dette skal forbedres nå som samfunnet forhåpentligvis åpner opp.
Vi gleder oss til å se alle våre medlemmer igjen når vi er tilbake på Campus for fullt og til å komme i
gang med alt av aktivitet.

Veien videre
Det jobbes kontinuerlig med å utvikle BI Athletics, sette tydelige rammer og systemer slik at
gruppestyrene, administrasjonen og hovedstyret kan fungere best mulig i årene som kommer. Dette
er en del av BI Athletics sin langsiktige strategi, hvor vi har som mål å bli det best profesjonelt drevne
studentidrettslaget i Norge. Selv om driften går veldig bra er vi nødt til å være litt nøkterne i
økonomien fremover. Det jobbes knallhardt for å legge til rette for at medlemmene skal prestere på
våre arenaer, men å drive idrettslag koster penger. Derfor ser vi oss nødt til å finne måter å best
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utnytte alle midler, og kutte der det er mulig å kutte. Avslutningsvis, ønsker jeg og resten av
Hovedstyret å si at vi er utrolig stolte over å ha den medlemsmassen og de medlemmene vi har.
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Orientering fra Administrasjonen
Orientering fra Leder - Jakob Norheim
Jeg har siden overlapp i Januar jobbet aktivt med å få kontroll over hvordan situasjonen i
BIA er i dag. Slik smittesituasjonen har vært i Oslo siden november har det ikke vært
mulighet for aktivitet i BIA, men jeg har likevel prøvd å opprettholde kontakt med utvalgene.
Vi har hatt administrasjonsmøter annenhver uke for å oppdatere hverandre om arbeidet vi
gjør, og jeg har hatt individuelle ledermøter med utvalgene for å få et bilde over hvordan
aktiviteten er.
Ved starten av semesteret begynte arbeidet ved å sparke i gang det nyoppstartede padel
utvalget. Her har vi jobbet med å klargjøre utvalget for gjenåpning når det blir mulig. Det har
også vært vist interesse for oppstart av et par nye utvalg hvor arbeidet med disse er startet.
I starten av semesteret hadde vi en workshop hvor vi kom frem til hvordan vi best mulig skal
jobbe mot å følge strategien som er satt for BIA. Her kom vi frem til en handlingsplan som
skal hjelpe oss å følge målbare målsetninger gjennom året. Her har jeg kommet godt i gang
med mine mål, og vil fortsette å jobbe med disse gjennom året.
Arbeidet med aktivCampus arrangementet til høsten er også startet, hvor koordinator sitter i
hovedstyret og representerer BIA´s interesser.
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Orientering fra Økonomiansvarlig - Kasper Krogset
Fra start har målet mitt vært å sette meg inn i alle enkelte oppgaver som jeg har hovedansvaret for.
Jeg startet allerede i november/desember med å lære om faktura-prekontering. Videre har det vært
stort fokus på å få satt årsregnskapet for 2020, og å gjøre klart å endre på budsjettene for 2021 til
utvalgene. Vi har hatt møter med utvalgene hvor vi har gått igjennom blant annet budsjettene, for å
få de godkjent. Videre har det vært å sørge for at folk får tilgang til 24Seven Office. Dette har alle fått
mail om, og det er få som gjenstår. Støttesøknader er også blitt godkjent, og vi prøver å ordne et nytt
system med dugnader slik at man skal kunne få mer støtte til ting arrangementer osv. Vi har hatt
jevnlige møter hver tirsdag med administrasjonen for å snakke om uken som har gått og ting vi har i
vente. Det har også vært to møter med hovedstyret så langt, samt møter med Hjelle for å ferdigstille
årsregnskapet. Vi planlegger nå et møte med alle utvalgene som vi skal rett etter årsmøte hvor vi
gjennomgår refusjoner, 24Seven Office og videre ansvar for egen økonomi

Gjennom perioden har jeg hatt som mål å lære og å sette meg inn i alle de oppgavene som jeg har
hovedansvaret for. Det første var å begynne med opprydningen i 24sevenoffice i forhold til brukere
og tilgang. Videre har jeg brukt en del tid på å få ferdig årsregnskapet for 2020, og gjøre dette klart
for revisjon. I forbindelse med at det har vært tilnærmet ingen aktivitet både idrettslig og sosialt har
det ikke vært så mye å ta for seg. Videre har det vært en del fokus på å justere budsjettene for 2021,
da det er svært mange kostnader som bortfaller i forbindelse med pandemien. Utover det har jeg
behandlet de støttesøknader som er, og tatt meg av daglig drift ellers. For høsten planlegger jeg å
arrangere workshop med alle økonomiansvarlige så tidlig som mulig slik at vi kan sette i gang med
prosessen å utarbeide budsjettene for 2022 litt tidligere enn det ble i fjor, og danne et godt grunnlag
for den som kommer etter meg i 2022.
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Orientering fra Medlemsansvarlig - Camilla Trøen
I starten av 2021 jobbet jeg mye med å sette meg inn i min rolle som medlemsansvarlig. Jeg
brukte mye tid på å leke med KlubbAdmin (KA) og bli godt kjent med systemet. Etter hvert
som jeg ble mer komfortabel med min rolle begynte jeg på mine oppgaver som å lage klar
medlemslister i god tid før de etterhvert ble sendt ut til utvalgene. Og har nå mottatt listene
fra så og si alle utvalgene. Da disse listene ble sendt ut la jeg også med informasjon om
hvordan inn og utmelding av minidrett foregikk, og dette gikk veldig bra for de fleste
utvalgene. Etter fristen som ble satt for innmelding (08.02.21) Ble alle medlemmer fakturert
medlemskontingent. Jeg har enda ikke sendt ut purringer, og har begynt å samle
informasjon på hvem som ikke har betalt for å kunne informere de ulike utvalgene om dette.
Annet enn dette har jeg i rykk og napp gått over nye medlemmer og sjekket at alle er
plassert i riktig utvalg i KlubbAdmin KA, mangler fortsatt noen utvalg her.
Jeg skulle ha en til en møter med medlemsansvarlig eller leder for å vise hvem jeg er og
svare på eventuelle spørsmål de har til meg og vise de hva jeg forventer av de som
medlemsansvarlige, men dette har jeg ikke fått gjennomført grunnet coronasitusjonen.
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Orientering fra Informasjonsansvarlig - Marte Enoksen
Så fort vi kunne møtes fikk jeg tatt bilder av hele administrasjonen. Snart er alle presentert
på Instagram. Bilder er endret på nettsiden, med tilhørende info om hver ansvarlig. Admin er
og presentert på Facebooksiden til gruppestyrene.
Henvendelser på Facebook og Instagram blir besvart så fort som mulig, innen satt svarfrist i
handlingsplanen. Under rekrutteringsperioden i starten av semesteret delte jeg informasjon
på SoMe-kanalene våre. Svarte og på forespørsler tilknyttet rekrutteringen. På Instagram og
Facebook har jeg delt alt av relevant innhold fra NSI, Studentlekene Oslo og aktivCampus,
samt Workout with BISO. Det meste av innholdet på Instagram og Facebook blir publisert på
engelsk.
Nettsiden har oppdatert informasjon om administrasjonen. Informasjonen om gruppestyrene
er også oppdatert på nettsiden, i tillegg til å gjøre det mer estetisk pent ved å fjerne lange
linker og heller kode dem. Kontaktinformasjon til leder i hvert utvalg er og lagt til i denne
oversikten. Jeg har begynt å oversette hele nettsiden til engelsk. Dette er en større prosess,
men alt av informasjonen skal være tilgjengelig på engelsk ila neste semester.
Jeg har fulgt opp at alle har mail i gruppestyrene og tilsendt passord til nye styremedlemmer
i utvalgene. I SL-organisasjonen har alle som trenger mail fått dette.
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Orientering fra Arrangementansvarlig - Maren Rygh
2021 har til nå vært en hektisk periode for meg som arrangementsansvarlig. Det er mye som
skal til for å evne å balansere alle ballene, men det er utrolig spennende og gøy å få være
med på alt! Det føles ut som vi gjør mye viktig som kommer til å bidra til å styrke vår posisjon
og synliggjøre oss i mye større grad enn tidligere. Så langt denne perioden har jeg gjort
følgende:
- Vært i møte med SiO om bedre samarbeid med de.
- Vært involvert i oppstarten og drift av aktivCampus, mest som sparrepartner og
SL-representant. Har også vært med på de nasjonale møtene.
- Alltid orientert gruppestyrer om ting som skjer på SL-fronten, oppfordret til å dele og
bygge engasjement.
- Er i prosess om å ha en aktivitetsdag under Fadderullan.
- Arrangert to sosiale tilstelninger for Admin – restaurantbesøk og middag i parken!

9

Orientering fra Prosjektansvarlig - Karolina Misiaszek
I starten av året så har jeg delt ut draktene og gensere som ble bestilt tidligere i 2020. Etter
inntaksdagen bestillte jeg styre- og medlemsgensere for 2021, samt pakke med klær til
administrasjonen og munnbind til alle gruppestyrene. I løpet av de siste månedene så hadde
jeg også noen møter med Globall Sport angående blant annet samarbeidet med Padel og
Volleyball. Akkurat nå, så jobber vi sammen med GS for å forberede et medlemstilbud med
billigere drakter og en “medlem pakke” som skal inneholde klær (lanseres til høsten). Meg
og Marte planlegger også en spons-pakke til rektor Inge Jan Henjesand og vi vil spille inn en
video med han hvor han tester ut forskjellige idretter før rekrutteringsperiode i August.
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Orientering fra Markedsansvarlig - Thomas Karlsnes
Jeg startet året med å opparbeide meg en oversikt over hvilke søknader som hadde blitt
skrevet tidligere. I likhet med fjoråret er det mange søknader vi ikke oppfyller alle krav på, da
studentidretten blir nedprioritert på grunn av pandemien. Det har heller ikke vært mulig å ha
noen arrangementer i regi av BI Athletics, noe som bidrar til at flere støttesøknader utgår.
Vi skulle imidlertid arrangere Kampen om Hovedstaden i september i fjor som var et
arrangement vi tapte potensielle inntekter på. Her sendte jeg en støttesøknad til Lotteri- og
Stiftelsestilsynet, slik at vi kunne dekke noe av tapet. Denne ble innvilget og vi fikk dermed
20 125 kr i støtte. Beløpet er ikke omfattende, men det ga motivasjon for videre arbeid med
søknader. Videre så jeg at Obos ville dele ut støtte til ny jubel for idrettslag, og her søkte jeg
om 29 000 kr. Denne har ikke vært søkt på av markedsansvarlig tidligere og jeg la den
dermed inn i drive slik at neste års admin kan søke på det samme. Å utvide
søknadsporteføljen er noe jeg anser som fordelaktig, spesielt nå som flere har utgått på
bakgrunn av pandemien.
Den mest omfattende søknaden som har blitt utarbeidet hittil er søknaden til
Sparebankstiftelsen. Her har vi søkt om 100 190 kr, hvor vi vil få svar i begynnelsen av mai.
Denne omhandler støtte til utstyr, og er essensiell for at utvalgene våre skal få det de trenger
for å drive idretten best mulig.
Når det kommer til samarbeidspartnere er det noe som skal jobbes med før aktivitetsdagen
etter sommeren. Eksponeringsmuligheter har vært få når vi ikke har fått drive med idrett, noe
som forhåpentligvis endrer seg når vi nærmer oss sommer. Det vil samtidig føre til at flere
bedrifter vil inngå samarbeid da muligheten for eksponering er større.
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Orientering fra Koordinator - Synne Vatne Tønnesen
Tidlig i januar utarbeidet jeg en mal på aktivitetsplan som jeg sendte ut til alle gruppestyrene
hvor jeg etterspurte en aktivitetsplan med scenario uten Corona-restriksjoner. Flertallet
leverte aktivitetsplanen innenfor fristen, men jeg savner fortsatt kontakt med noen i Cageball.
Januar bestod også av å bli kjent med studentidrettsrådet og Velferdstinget. Jeg har vært i
ett møte med studentidrettsrådet. Videre i februar var jeg med på vårseminar med VT hvor vi
har gått gjennom en rekke politiske diskusjoner. Har også vært på flere møter med VT for å
representere BI Athletics. Foreløpig er det ikke noen punkter som er særlig aktuelle for
studentidretten slik situasjonen er nå.
I mars ble jeg invitert på et møte sammen med aktivCampus. Dette utviklet seg til å bli et
samarbeid hvor jeg er en del av hovedstyret, som markedsansvarlig. Formålet med
aktivCampus er å samle studentidrettslag på tvers av ulike høyskoler og universiteter i Oslo,
og i første omgang gjennomføre Innsatsuka 2021. Dette er et event som går over hele uke
35 i høst, hvor det skal holdes en rekke lav-terskel aktiviteter slik at nye og gamle studenter
kan bli kjent med hverandre og dele idrettsglede. Mitt ansvarsområde her går ut på å
delegere oppgaver til markedsførings komitéen som består av en rekke ulike stillinger. Blant
annet informasjonsansvarlig, marked/sponsor ansvarlig, foto/video, promotering, publisering
med mer. Foreløpig er vi inne i en planleggingsprosess, så jeg har nå utarbeidet en
kommunikasjonsplan for markedsføringen til aktivCampus. Vi holder også på å rekruttere til
de stillinger som mangler, og på bakgrunn av dette er det jeg som står ansvarlig for å skrive
søknader til midler, produkter og sponsorat. Jeg har siden starten av samarbeidet med
aktivCampus vært tydelig på at mitt verv i BIA er en prioritet, og lederen i aktivCampus har
dermed lovet å bistå i prosessen med søknadsskriving til samarbeidspartnere såfremt vi ikke
får rekruttert noen fortløpende.
Ettersom vi fortsatt har strenge Corona-tiltak i Oslo, har jeg ikke hatt mulighet til å
gjennomføre mine langsiktige mål i sin helhet, men jeg holder meg oppdatert slik at jeg er
godt rustet til samfunnet åpner opp igjen.

12

