Orientering fra Hovedstyret:
v/ Styreleder Martin Landrø
2021 har så langt vært et godt men samtidig utfordrende år for BI Athletics. Jeg ønsker å
takke alle de som stiller opp og jobber mange timer frivillig hver uke, som gjør BI Athletics til
et av Norges beste studentidrettslag.
Styret har ikke behandlet like mange saker det siste året og ikke hatt fysiske møter før inntil
nylig. I den grad det har vært mulig så har BIA fulgt strategien til foreningen.
Etter 18 lange måneder ble veldig begrenset både idrettslig og sosiale aktiviteter ble det
tidligere i høst endelig åpnet for alt av aktivitet og sosiale eventer. Noe som ikke kunne blitt
feiret bedre enn med at BIA sammen med Norges Idrettshøyskole Idrettslag arrangerte
tidenes første Studentleker i Oslo i oktober. Det som startet med en usikker drøm våren 2020
endte med nesten 2100 deltakere, 14 idretter, åpningsseremoni med (daværende)
Statsminister Erna Solberg og Chris Holsten, Bankett på Norsk idretts hjemmebane Ullevål.
Har vi hatt et studentleker som jeg er spent på kan matches før vi sender søknad for 2023.
Vil også legge til at våre representanter har håndtert BIA verv, SL verv, skole, jobb og fritid på
meget imponerende vis og BIA er veldig takknemlig for deres innsats.
Etter en god start på høsten 2021 er jeg spent på hva 2022 vil bringe til BI Athletics. Det
positive med at vi ikke fikk aktivitet på 18 måneder er at vi har overskudd til å tilrettelegge
enda mer for aktivitet resten av 2021 og ikke minst 2022.

Orientering fra Administrasjonen
v/ Leder Jakob Lillevik Nordheim
Siden forrige årsmøte i vår har BIA kommet godt i gang igjen med alle aktiviteter. Over
sommeren var det mindre aktivitet som normalt, men fra semesterstart har det gått mer
eller mindre i ett. Vi startet semesteret med en aktivitetsdag i samarbeid med Fadderullan,
før vi hadde vår første fysiske rekrutteringsdag på nesten 2 år. Rekrutteringen har gått
kjempebra, da vi har fått medlemstallet vårt opp mot 1200 medlemmer igjen. Etter dette har
vi vært med å arrangere aktivCampus sammen med de andre studentidrettslagene i Oslo.
I oktober arrangerte BIA sammen med NIHI de første studentlekene i Oslo. Arrangementet
gikk kjempebra til tross for usikkerhet rundt mulighetene mtp. koronarestriksjoner som ble
fjernet kort tid før arrangementet.
Utenom den normale driften av BIA har jeg begynt arbeidet med en mulig ny
betalingsløsning som er i et pilotprosjekt hos Padel dette semesteret, og som kanskje skal
rulles ut til resten av BIA i 2022 dersom går bra. Jeg har også utarbeidet en søknad til VT i
begynnelsen av semesteret da Markedsansvarlig i Administrasjonen trakk seg etter
sommeren.
Resten av semesteret vil gå til daglig drift da vi ikke har flere større arrangementer planlagt
før nyttår. Jeg skal fortsette å holde regelmessige administrasjonsmøter, samt arrangerer ett
eller to ILM før overlapp til neste års administrasjon.

Orientering fra Administrasjonen
v/ Økonimiansvarlig og Nestleder Kasper Krogset
Dette høstsemesteret har jeg blant annet hatt en del møter med de økonomiansvarlige som
trenger opplæring/ svar på spørsmål knyttet til deres rolle, og ansvarsavklaring.
Videre har det gått i utarbeidelsen av førsteutkast for neste års budsjett, og justering av
disse. Jeg har også hatt møte med klatregruppen i forbindelse med deres budsjett i
søknaden for å opprette nytt idrettslag. Vi har også kommet i gang med OneStopReporting.
I forbindelse med studentlekene har jeg bistått ved spørsmål og føringer av bilag. Samt innog utbetalinger.
Den økonomiske situasjonen i BIA hittil i 2021 er preget av lav aktivitet, og dermed lite
kostnader og noe reduserte inntekter. Vi har derfor brukt mer midler nå i høst på å få opp
aktiviteten. Dette ønsker vi å fortsette med, og også bruke overskuddet fra dette år til å
stimulere videre aktivitet for neste år, som også fremkommer i budsjettutkastet for 2022.

