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Orientering fra Hovedstyret

v/ Styreleder Martin Landrø

2022 startet rolig, men nå har det endelig blitt full aktivitet igjen for første gang på 3 år og

hovedstyret vil vi sette en ekstra takk til de som har bidratt til å få BIA tilbake på beina igjen og er

grunnen til å være et av Norges beste studentidrettslag.

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. 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 utnytte alle midler, og kutte

der det er mulig å kutte. Høsten har det gått til å fremarbeide en ny strategi som skal gjelde fra 2023,

vi håper at denne vil kunne hjelpe oss i riktig retning og for å bli en studenttilbud for alle.

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

V/ leder, Kasper Krogset

Siden forrige årsmøte i vår har BIA kommet godt i gang med aktiviteter. Med tanke på et gjenåpnet

Norge og bedre utsikter for planlegging og aktivisering. Vi har også hatt to nye idretter, bordtennis og

discgolf som er godt i gang og har fått bra med interesserte. Etter en kraftig opprydning i Klubbadmin

har vi hatt en liten nedgang i medlemmer på papiret, men i realiteten er nok antallet aktive

medlemmer langt høyere enn før.

Vi har også hatt en søknadsprosess hos velferdstinget som alltid. Etter litt om og men på

velferdstingets tildelingsmøte fikk vi innvilget en sum på 520 000 kr. Noe som er høyere enn hva vi

har fått til tidligere år. Dette vil komme godt med for driften i 2023. Vi har også avholdt et

økonomiforedrag på ledersamlingen til Norges studentidrettsforbund der vi utvekslet egne erfaringer

med budsjettering, regnskap og økonomiske rutiner. Dette høstsemesteret har jeg vært i kontakt

med 2 grupper som ønsker å opprette idrettsutvalg hos oss, som jeg tror vil være et kjempebra

tilskudd til vårt idrettstilbud.

Resten av semesteret vil følgelig for det meste gå til daglig drift da eksamensperioden er rett rundt

hjørnet. Samt et fokus på overlapp for neste års administrasjon.
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V/ Økonomiansvarlig/Nestleder/Info, Thea Mørck

Jeg startet året med å lage en mal og profil for BIA sin Instagram. Utformingen har vært

enkel og jeg har prøvd å få ny profil til å passe sammen med BI Athletics profil fra før. Jeg

har utformet ikoner til “høydepunkter” og innlegg, samt ryddet i alle storyes. Hele veien har

jeg hatt fokus på å ha informative storyes og innlegg, og tilpasset teksten med en tanke om

at det skal være forståelig for alle. Jeg har også laget en publiseringsplan som jeg har

oppdatert jevnlig. Det meste av innholdet har jeg publisert på engelsk, noe som er i tråd med

vår strategi. Instagram-profilen har også hatt en enorm vekst på 400 følgere (+35%).

I året som informasjonsansvarlig har jeg hatt stort fokus på tilgjengelighet, synlighet og

enkelhet. Det vil si at jeg ved arrangementer har passet på all informasjon til å være synlig

for enhver student. Feks ved å lage en gjennomgående kampanje ved rekrutteringsdag,

samt gjøre de ulike påmeldingslenkene synlige for alle. For å gjøre BIA mer synlig for alle

studenter, har jeg også vært i kontakt med BI sin kommunikasjonsavdeling som har fått ut

mer innhold av BIA og idrettene på sine sosiale medier.

Jeg har ryddet i alle mail-lister, og passet på at alle har mail og riktig signatur. Nettsiden har

jeg også oppdatert kontinuerlig, og startet med å opprette en bildebank og kommet smått i

gang med LinkedIn, som i tråd med mine langsiktige mål.

I tillegg til dette har jeg representert BIA inn mot Studentlekene-profil og Studentlekene

2023.

Økonomi:

I Oktober tok jeg over som økonomiansvarlig. Denne måneden har jeg brukt på å sette meg

inn i rollen. Jeg har også hjulpet alle utvalgene med budsjetter for 2023 samt laget budsjett

for adminiasjonen. Jeg har hatt flere informasjonsmøter med økonomiansvarlig i de ulike

utvalgene og svart på mail og henvendelser innen 24 timer.
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