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INNKALLING TIL LANDSMØTE

Det innkalles med dette til Landsmøte for BAD, PARK OG IDRETT 2019.

Sted:   Scandic Nidelven hotell, Trondheim

Dato:   Mandag 20. mai 2019

Tid:   Kl 13.00-14.30

DAGSORDEN

SAK 1:   Godkjenne de fremmøtte medlemmer
SAK 2:   Godkjenne innkalling og saksliste/   
   forretningsordning
SAK 3:   Valg av dirigent og to sekretærer
SAK 4:   Valg av to medlemmer til godkjenning og   
   underskriving  av protokoll
SAK 5:   BAD, PARK OG IDRETT’s beretning
SAK 6:   BAD, PARK OG IDRETT’s regnskap
SAK 7:   Innkomne forslag/vedtektsendringer 
SAK 8:   Målprogram for BAD, PARK OG DRETT 
SAK 9:   Kontingentfastsettelse
SAK 10:  BAD, PARK OG IDRETT’s budsjettforslag
SAK 11:  Valg av styre i BAD, PARK OG  IDRETT for   
   kommende 2-års periode:

   Styret:
   Leder, nestleder
   2 personer med badfaglig bakgrunn + 1 vara
   2 personer med parkfaglig bakgrunn + 1 vara
   2 personer med idrettsfaglig bakgrunn + 1 vara

   Kontrollkomité:
   2 medlemmer + 1 vara

   Valgkomité:
   4 medlemmer + 2 vara
 
   Godkjenning av revisor
SAK 12:  Fastsette tid og sted for neste landsmøte  
 

Postadresse: Postboks 4014 US, 0806 Oslo

Telefon: 928 10 970

Telefon: 979 06 092

E-post: badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside: www.badparkogidrett.no 
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Lederen har ordet:

6 år har gått siden jeg ble valgt til leder for denne nyttige, positive, kunnskapsrike og motiverende organisasjonen 
BAD PARK OG IDRETT. Styret har hatt stor kontinuitet og akkurat passe med endringer i disse årene. Nye 
styremedlemmer har kommet inn og farget de gjenvalgte på en svært positiv måte. For i vår lille, men likevel svært 
viktige og landsomfattende organisasjon, er det styret som er pulsen og livsnerven.  

Store deler av driften er lik i dag som den var for 6 år siden. Badestigen ruller og går, kunstgress- seminarene er 
fulltegnet, Grønn Galla skinner og Badeteknisk har satt påmeldingsrekord to år på rad. Mye nytt har også sett 
dagens lys, både i måten vi tenker på og hva vi presenterer til våre medlemmer og andre som har interesse av våre 
fagfelt. 

Den største endringen har kanskje vært at vi i 2018 «tillot» Helen Bugge gå ut døra og inn i pensjonistenes 
rekker. Helene har for både meg og mange andre vært selve ryggraden i BPI sitt arbeid og ansikt utad. Med sitt 
utømmelige pågangsmot, kunnskap og utrolig herlige vesen mistet vår organisasjon en enorm kontinuitetsbærer, 
erfaringsbase og en kunnskapsbank som vi nå må erstatte. Helenes avgang ble behørig markert og jeg vil slutte 
meg til alle talerne og bare si at jeg «bøyer meg i hatten» for den innsats og verdi du har lagt igjen i BPI. Du har satt 
spor og vist vei og din innsats vil fortsatt være med å prege BPI også i fremtiden. Tusen - tusen takk for at du har 
vært den du er og for den strålende jobben du har gjort for oss alle sammen. 

Verden og BPI går videre og nye utfordringer står og banker på. Det sittende styret har det siste halve året 
forsøkt å se litt inn i glasskulen med formål om å overbringe noen gode råd til det neste styret landsmøtet 
måtte velge. Samarbeidet med Kulturdepartementet, medlemsmassen og kurs/konferansetilbudet er de 
tre beina vår organisasjon står på, og disse må styrkes ytterligere. Styret har trukket fram 2 særdeles viktige 
retninger: Distribusjon og Produktkvalitet. Det er ekstremt viktig for BPI og utvikle høy kvalitet på det vi skal 
levere og stå inne for. Like viktig er å få distribuert dette produktet ut til våre medlemmer og gjester. Nye digital 
kommunikasjonsformer og større synlighet står på agendaen, og dette er tiltak som styret og administrasjon 
allerede har iverksatt, men som et nytt styre absolutt bør videreutvikle. 

Vider er det alltid en god strategi å bygge videre på det vi allerede er sterke på. BPI har en kjerne av lojale 
medlemmer og et styre sammensatt fra ulike deler av landet. Noe som bidrar til stor tverrfaglighet og bred 
kompetanse. Styret og administrasjon har dermed god kjennskap om behovet til primærmålgruppa som forvaltes 
av to ansatte med høy kompetanse og kontinuitet. Over årene har vi fått et stort nettverk av samarbeidende 
organisasjoner og et særdeles godt og sterk faglig forpliktende kobling til Kulturdepartementet. Vi opplever selv at 
vi har et solid og troverdig omdømme og at vi står for et høyt faglig innhold og god kvalitetssikring av kursmoduler. 

Jeg har kommet til den slutning at 6 år som styreleder i BPI er tilstrekkelig i 
denne omgang. De har vært innholdsrike og interessante, men først og fremst 
morsomme og motiverende. Jeg er veldig glad i de verdier og formål BPI står 
for, og ikke minst setter jeg umåtelig stor pris på samholdet i styremøtene, på 
konferanser og kurs og vår glimrende administrasjon. 

Jeg vil derfor benytte anledning til 
å ønske landsmøtet lykke til med 
alle sakene og ønsker nytt styre og 
leder velkommen inn til Kunnskap 
og Lyst i BAD PARK OG IDRETT. 

Foto: Oslo Skatepark, Årets idrettsanlegg 2017
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SAK 5 BAD, PARK OG IDRETT’s BERETNING

5.1 Tillitsvalgte:

Leder:     Jon Steinar Tufte   Skien Fritidspark
Nestleder:    Henriette Seyffarth   Statens vegvesen    
          

Styremedlem:    Eva Kristin Ødegaard   Moldebadet 
(badfaglig bakgrunn)    Oliver Kofler    Oslo kommune  
Varamedlem:    Anne Berit Lund Haube  Østfoldbadet 

Styremedlem:    Hilde Mangerud   Skedsmo kommune
(parkfaglig bakgrunn)   Morten Anker-Nilssen  Oslo kommune
Varamedlem:    Aina Hoveden Lunde   Stavanger kommune

Styremedlem:    Jorid Gunnardatter Ferner  Trondheim kommune  
(idrettsfaglig bakgrunn)   Bård Andresen   Vestfold Fylkeskommune
Varamedlem:    Torstein Busland   Norges Idrettsforbund
 

Valgkomité: 
Leder:      Torunn Korneliussen   Akershus fylkeskommune  
Medlemmer:     Karen Gunleiksrud   Bærum kommune
                          Jan Reinertsen   CH Prosjekt AS
     Odd Willy Støve    Sandnes kommune
Varamedlemmer:   Bjørn Åge berntsen   NTNU/SIAT
     Henriette Jordheim    Tromsø kommune  
 
Kontrollkomité:
Leder:     Dag Leween Stien   Bærum Kommune 
Medlem:    Stein Cato Røsnæs   Skien kommune
Varamedlem:    Ane Kristine Rostrup   Sandnes kommune

5.2 Administrasjonen
Administrasjonen til BAD, PARK OG IDRETT består av to fulltids-ansatte. 

Vår mangeårige daglige leder, Helene Bugge, gikk av med pensjon 30. 
november 2018. Ny daglig leder fra 1. desember er Alice Boyd. Natalie 
Fagergren begynte i BPI som prosjektmedarbeider 1. januar 2019.

På landsmøtet på Hamar den 10. juni 2015 vedtok et enstemmig 
landsmøte en sammenslåing mellom Norsk Lekeplassforum og BAD, 
PARK OG IDRETT.  BAD, PARK OG IDRETT hadde da vært sekretariat for 
Norsk Lekeplassforum (NLF) siden høsten 2008.  

BPI har fortsatt med NLF´s sertifiserings- /resertifiserings kurs. Her 
kan de som er kvalifisert ta eksamen på sertifisert nivå, og i etterkant 
smykke seg med tittelen “sertifisert lekeplassutstyrsinspektør”. 
Sertifiseringen foregår i samarbeid med Norsk Sertifisering AS. 

Administrasjonen er representert i flere utvalg og er i tillegg sekretariat 
for flere svært tidkrevende arbiedsoppgaver, blant annet: revisjon 
av badforskrift, og medlem i både nasjonale og internasjonale 
standardiseringskomiteer. 

BAD, PARK OG IDRETT har benyttet NIMBUS Regnskap AS siden 2016, 
med ny regnskapsfører i 2018.. Utsendelse av medlemskontingent og 
oppfølging utføres av sekretariatet, og sendes ut elektronisk.

Regnskapet er, i henhold til regelverket som gjelder for organisasjoner 
som mottar offentlig støtte, blitt underlagt revisjon fra statsautorisert 
revisor. Nitschke AS har også for 2017 og 2018utført revisjonen. I tillegg blir regnskapet gjennomgått av 
BPIs kontrollkomité.

5.3 Medlemmer
Tallene for medlemsutviklingen er som følger:

2017 2018 2019
Personlige medlemmer: 48 46 47
Kommunale medlemskap: 108 112 110
Organisasjoner/institusjoner, firmaer: 83 84 80
Fylkeskommuner: 17 17 16
Totalt: 256 259 253

   
Medlemsutviklingen viser at kommunale medlemskap har holdt seg forholdsvis stabilt. Antall 
fylkeskommuner har blitt redusert med en på grunn av sammenslåingen mellom Nord- og Sør-Trøndelag 
fra 01.01.2018. I løpet av de to siste periodene har antallet firma medlemskap holdt seg stabilt, med noen 
utskiftinger. Økning i antall medlemskap har vært et mål i mange år. Det har blitt gjort enkelte grep for 
å øke medlemsmassen, blant annet gjennom bedre synlighet på ulike medieplattformer, deltakelse på 
messer/konferanser, samt utsendelser.  Trenden synes fortsatt å være at noen melder seg inn når de skal 
på et kurs eller en konferanse, for deretter å melde seg ut året etter. Ved skifte av ansatte/kontaktpersoner 
er det viktig med oppfølging, for å beholde medlemmene.

Foto: Styret BPI 2017-2019
(Eva Kristin Ødegård var ikke til stede ved fotograferingen.)
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Medlemsøkning sees på som et fortsatt viktig satsningsområde også i kommende periode. I 2020 ventes 
nye utfordringer når sammenslåingen av kommuner og fylkeskommuner kommer for fullt. I begynnelsen 
av 2019 gjennomførte BPI’s administrasjon en analyse av forventet utvikling i antall kommunale 
medlemskap etter sammenslåing av kommuner og fylkeskommuner. Den framtidide sammenslåingen 
forventes å minke antallet kommunale medlemskap. Derimot forventes det at sammenslåing av 
kommunene bidrar til muligheter for BPI til å nå ut til en større medlemsbredde sammenlignet med 
tidligere, hvilket skyldes at mange mindre kommuner som ikke tidligere vært medlem blir medlemmer 
gjennom at de slås sammen med en kommune som allerede er medlem av BPI.  
 

5.4 Samarbeidspartnere 
BAD, PARK OG IDRETT har i perioden 2017-19 hatt jevnlig og god kontakt med sine samarbeidspartnere 
(se under). Kontakter og arbeidsgrupper med ulike offentlige institusjoner, statlige som kommunale, 
privatpersoner og private institusjoner er viktige for organisasjonen. Konferanser, messer og 
kursvirksomhet er en viktig arena for etablering av et bredt nettverk. 

5.4.1 Kulturdepartementet
Kulturdepartementet v/ Avd. for sivilsamfunn og idrett, er gjennom sin basisstøtte til BAD, PARK OG 
IDRETT’s kurs, konferanser og informasjonsvirksomhet med på å sikre et økonomisk fundament for 
organisasjonen. Kulturdepartementet har også i perioden vært en viktig medspiller i planlegging og 
gjennomføring av kurs/konferanser, samt sørget for at BPI blir gitt mulighet til å delta i komiteer og 
utviklingsarbeid. BPI setter stor pris på KUDs deltakelse og oppfølging i dette arbeidet.

5.4.2 Norges Idrettshøgskole
BAD, PARK OG IDRETT har siden 1993 vært lokalisert ved Norges idrettshøgskole (NIH). NIH har i perioden 
vært gjennom en stor rehabilitering. Våren 2018 flyttet BPI inn i nye lokaler i etasjen over våre gamle 
kontorer. Drøyt to år i midlertidige kontorer har vært en grei løsning, fremfor å skulle ut på markedet for å 
finne kontorplass. Lokaliseringen ved NIH legger et godt grunnlag for faglig utveksling og tilrettelegging 
av kurs og konferanser i skolens lokaler.

5.4.3 Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Foreningen har gjennom en årrekke hatt et nært samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske 
og paralympiske komité. Idrettsforbundet har vært, og er en viktig instans for veiledning, informasjon 
og utveksling av faglige spørsmål og samarbeid i forbindelse med BAD, PARK OG IDRETT’s daglige 
virksomhet. Dette resulterer også i et godt samarbeid med de ulike særforbundene.

5.4.4 Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT)
Samarbeidet med SIAT har fortsatt også i perioden 2017- 2019. Både gjennom programkomiteen til 
Badeteknisk, i arbeidet med revidering av Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu mv. og som 
foredragsholdere på våre ulike arrangement. BPI setter stor pris på dette samarbeidet. SIAT bidrar 

med spisskompetanse og forskningsbasert kunnskap innen både utvikling, bygging og forvaltning av 
idrettsanlegg. 

5.4.5 Norges Fotballforbund
BAD, PARK OG IDRETT vil gjerne fremheve det gode samarbeid med Norges Fotballforbund. Gjennom 
mange år har denne forbindelsen utviklet seg til et viktig samarbeid, og våre seminar og fagdager er blitt 
gode møteplasser for både kommuner og klubber som drifter kunstgress. I perioden har det vært avholdt 
2 Kunstgresseminar over to dager og 2 fagdager/driftsforum på drift og vedlikehold av kunstgressbaner.

5.4.6 Badeteknisk Forum
BAD, PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk Forum. Vi samarbeider om konferansen/
messen ”Badeteknisk”, som arrangeres hvert annet år. Konferansen ble sist arrangert på Hamar 13.-15.
mars 2019 med rekordhøy deltakelse. Videre har BPI både sin faste spalte, samt ansvar for lederen i 
fagbladet “Badeteknisk forum” som kommer ut fire ganger pr. år.

5.4.7 Fagforbundet/ Fagakademiet
BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden samarbeidet med Fagforbundet om ”Kursstige bad”. 
Det avholdes jevnlige møter, og vi har en god dialog og et godt samarbeid med Fagforbundet og deres 
kursleverandør Fagakademiet om utvikling og gjennomføringen av kurs i kursstigen. 
Det er i perioden gjennomført noen mindre revidering av modulene.
I perioden har BPI og Fagforbundet vurdert å legge ut modul 1 (Fagdag bad) elektronisk. Dette forslag 
har blitt fremført på bakgrunn av at det har vært liten deltakelse på fagdag bad. Gjennom muligheten 
til å gjennomføre fagdag bad elektronisk er målet at flere gjennomfør modulen, som også gir en god 
innføring til hele kursstige bad. Planleggingen for en eventuell elektronisk modul fortsetter i 2019. 

5.4.8 Badelandene.no
BAD, PARK OG IDRETT har i perioden videreutviklet samarbeidet med Badelandene.no. 
Det felles instruktørkurset har vært en suksess. Det er nå 81 (mot 64 i forrige periode) instruktører 
utdannet via dette systemet, og et eget kurs for lærere er også på plass. Flere av våre instruktører blir 
aktivt brukt i sin kommune/arbeidsplass. Det avholdes en årlig samling for alle instruktører. Dette har 
blitt en suksess, med god deltakelse. Samlingen for 2018 ble holdt på “nye” NIH/Olympiatoppen. Samme 
lokasjon planlegges for 2019

Det lages en felles digital kurskalender for alle bad kursene.

5.4.9 Faglig utviklingssenter for grøntanlegg (FAGUS)
Fagus har i perioden hatt fokus på konferanse- og seminarvirksomhet samt utvikling av 
rådgivningstjenesten. En ny daglig leder ble ansatt i august 2018. I tillegg har man ansatt en 
prosjektmedarbeider på deltid fra 1 februar 2019. Elisabeth Schøttler representerer BPI i Fagus’ styre. Hilde 
Mangerud satt i Fagus’ råd til 2019 og Natalie Fagergren fra BPI’s administrasjon tar over fra mars 2019. 
Fagus har ansvaret for en felles kalender som gir oversikt over samtlige kurs for grøntsektoren.

5.4.10 Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
BAD, PARK OG IDRETT har gjennom flere år hatt et godt samarbeid med FL. Det har resultert i både felles 
konferanser/fagdager og prosjekt. I perioden ble Landskonferansen for Friluftsliv arrangert i Alta 13. -15 
juni 2018 med over 170 deltakere. 

5.4.11 Norsk friluftsliv
BAD, PARK OG IDRETT har gjennom sitt arbeid med Nordisk GSA utviklet et godt samarbeid med Norsk 
Friluftsliv. Våre to organisasjoner utgjør sammen med FAGUS og en rep. fra NMBU sekretariatet for 

Gamlingen, Årets idrettsanlegg 2018  
Foto © Dennis Asbjørnsen
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den norske delen av prosjektet NGSA. Det betyr felles arbeid med 
markedsføring og promotering. Norsk friluftsliv har tidligere år sponset 
søknader for friluftsområder som ønsker å bli kvalitetsvurdert. 

5.4.12 Institutt for landskapsplanlegging ved Norges Universitetet 
for miljø- og biovitenskap (NMBU)
BAD, PARK OG IDRETT har fortsatt sitt samarbeid med NMBU i 
perioden. Målet med samarbeidsavtale fra 2010 er å medvirke til 
kunnskap og sikring av faglig kvalitet som er relevant for sektoren. 
Administrasjonen og styrets medlemmer bidrar som foredragsholdere 
på kurs og seminarer for studentene.

5.4.13 Standard Norge
BAD, PARK OG IDRETT har tett samarbeid med Standard Norge.
I perioden har vi deltatt i ulike komitéer/arbeidsgrupper, samt 
representert i ulike CEN/ISO grupper.
SN/K 561: Bade og Svømmeanlegg, hvor Alice Boyd er leder av 
komitéen. Standard Norge har sekretariatet for arbeidet som startet 
opp i 2015.
I tillegg har vi bidratt aktivt i arbeidet med oversettelsen av store deler 
av ny NS EN 1176 samt NS EN 1177. Flere av BPI’s medlemmer har 
bidratt med finansiering. Ole-Christian Wiig fra Lekeplassinspektøren 
AS, og Øyvin Vestre fra Aktiv Arena AS bistått med stor faglig dyktighet 
i fagkontrollen av oversettelsen.

5.4.14 Norsk Sertifisering
Helt siden NSAS i 2011 overtok ansvaret for sertifiseringen 
av lekeplassutstyrsinspektørene fra Det norske Veritas, har 
administrasjonen i BPI hatt et godt og konstruktivt samarbeid med 
dem. I tillegg til sertifiseringseksamen har NSAS ansvar for å føre 
kontroll med alle lekeplassutstyrsinspektørene, sørge for at de 
rapportere som de skal, og i tillegg har NSAS også ansvar for en 
programkomité hvor hele bransjen er representert. Leder av BPI´s 
utvalg for LEK, Morten Anker-Nilssen er medlem av komiteen. Fra 
og med 2018 er også BPI’s administrasjon v/Alice Boyd, medlem i 
komiteen.

5.4.15 Drukningsforebyggende råd
Drukningsforebyggende råd, er et råd under paraplyen til 
Skadeforebyggende forum. BPI er representert i rådet, sammen 
med Trygge Lokalsamfunn, Norges Dykkeforbund, Norges 
Livredningsselskap, Norges Svømmeforbund, Norsk Folkehjelp, 
Badelandene.no, Redningsselskapet, Norges Røde Kors. Norges 
Idrettshøgskole, Tryg og Politidirektoratet. 
Årlig gjennomgår vi drukningsstatistikk utarbeidet av Norsk Folkehjelp.  
Vi har også deltatt på fagdager i regi av Skadeforebyggende forum 
med flere ulike tema.

5.4.16 Andre institusjoner/organisasjoner
BAD, PARK OG IDRETT har også i denne perioden arbeidet aktivt med 

å utvikle nye kontaktnett og samarbeid med aktuelle organisasjoner og offentlige institusjoner. Andre 
kontakter er:
• Norges Svømmeforbund 
• Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA)
• Norsk Bassengbadteknisk forening
• Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
•  Norconsult AS
•  Oslo Idrettskrets
•  TVERGA - Ressurssenter for Egenorganisert idrett og fysisk aktivitet
•  VEA - Norges Grønne Fagskole
•  Folkehelseinstituttet
•  Nettverk for Miljørettet Folkehelsearbeid

5.5 Utdanning og kursvirksomhet
Det har i perioden vært satset på temadager, fagseminar og studieturer.  I tillegg er det avholdt flere større 
konferanser i samarbeid med andre organisasjoner/samarbeidspartnere; Grønn Galla, Landskonferansen 
for friluftsliv, Badeteknisk, samt deltakelse på fagmesser og utstillinger.

Totalt, iberegnet egne, og konferanser med andre har det vært rundt 1424 deltakere.

5.5.1 Konferanser i egen regi
Landskonferansen 2017, ble avholdt i Sandefjord 9.-11.juni 2017. En faglig vellykket konferanse, med høy 
deltakelse, der hele 170 personer deltok, hvorav 28 var foredragsholdere/ komité/styre.

Jubileumsseminar 40 år for BPI, ble arrangert på Gardemoen 11.-12 april 2018. Prisen for “Årets Idrettsanlegg” 
2018 ble delt ut på seminaret. Det var god deltakelse, 97 personer deltok (inkludert styre og 
foredragsholdere).

Badeteknisk 2019, ble også denne gang avholdt på Scandic Hamar 13.-15. mars. Arrangementet som 
består av både en konferanse- og en messedel, avholdes hvert 2. år og er en viktig møteplass for alle 
som jobber i og har tilknytning til bade- og svømmeanlegg. BAD, PARK OG IDRETT hadde ansvar for 
programkomiteen, og her deltok to fra administrasjonen samt tre styremedlemmer. Det var igjen 
rekordstor deltakelse, med nær 370 deltakere.

Foto: Turvei langs Hafrsfjord i Stavanger
Foto © Multiconsult v/ Jo Gaute Fornes
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5.5.2 Kurs og temadager 2017 og 2018
Det har i perioden vært variert aktivitet på kursfronten. Kurs/
konferanser og temadager fordeler seg slik: 

 2017:  23 arrangement med totalt 1086 deltakere   
   (Badeteknisk 2017; 345 deltakere)
   Avlyste/utsatt kurs 8.stk1 
 
 2018:  23 arrangement med totalt 474 deltakere
   Avlyste/utsatte kurs 4.stk2 

5.5.3 Studieturer i BAD, PARK OG IDRETT’s regi
Både i 2017 og 2018 ble det arrangert studieturer til utlandet. I 
2017 ble det arrangert studietur nærmiljøanlegg til Jylland, samt en 
studietur med fokus på idrett og bad til Köln. I 2018 arrangerte vi også 
studietur til Jylland men da med fokus på både park og nærmiljø, 
en studietur til Stuttgart i forbindelse med den store bademessen; 
Interbad, samt et isbaneseminar til Gøteborg. 

5.5.4 Kursstigen for ansatte i bade- og svømmeanlegg
I perioden har det blitt gjort mindre redigeringsarbeid med flere av 
modulene. Det er nå utdannet noe over 80 instruktører i Livredning 
og beredskap. BPI er svært fornøyde med kurslærerkorpset vårt. 
De representerer landets fremste ekspertise innen sine områder. 
Kurslærere er; David Koht-Nordbye, Reidar Nesheim, Kai Tangen, Jon 
Hveding, Tore Sundby, Øystein Amundsen, Thomas Hjertnes, Evy 
Jaksland, Inger-Karin engdal og Christer Rinnan Aafloen.

5.5.5 ISY-park
Norconsult AS arbeid med å videreutvikle ISY-park har fortsatt i 
perioden. Gjennom dialog og samarbeid med brukerne har ISY-park 
utviklet det til å bli et viktig verktøy for kommunale- og offentlige 
forvaltninger. Programmet baserer seg på NS 3420 Z-serien. Det ble 
arrangert brukermøte i BPI´s regi i januar 2019.. 

5.6 Internasjonalt/nordisk samarbeid 
BAD, PARK OG IDRETT er tilknyttet en internasjonal organisasjon og flere nordiske organisasjoner. I tillegg 
er vi med i et stort felles Nordisk prosjekt; NGSA (Nordic Green Space Award)

5.6.1 Nordisk samarbeid på parksiden 
BAD, PARK OG IDRETT har gjennom mange år hatt et godt samarbeid med de nordiske landene. Det 
har i perioden vært avholdt felles nordiske fellesmøter i Danmark, Sverige og i Norge. I 2018 ble Nordisk 
Kongress avholdt på Island i Reykjavik. BPI var med i program/konferanse komiteen. 

5.6.2  Lokale og Anlægsfonden (LOA)
Den danske organisasjonen Lokale og Anlægsfonden (LoA) har som formål å gi økonomisk støtte til 
utradisjonelle bygg og anlegg for idrett og kultur. LoA har et sterkt fokus både på arkitektonisk – og 
funksjonell kvalitet, og i tillegg til er nyskapning et viktig element. 
1 Se vedlegg 1 for fullstendig deltakeroversikt 2017.
2 Se vedlegg 2 for fullstendig deltakeroversikt 2018.

Gjennom mange år har BPI fått hjelp og bistand både til å skaffe 
foredragsholdere på våre konferanser, samt tilrettelegging og 
kontaktpersoner på våre studieturer i Danmark. 

5.6.3 World Urban Parks (WUP) 
BAD, PARK OG IDRETT har i perioden hatt jevnlig kontakt med 
sekretariatet for WUP og i tillegg deltatt på møter med representanter 
for WUP.  Det har de siste årene vært nedlagt et stort arbeid for å 
modernisere organisasjonen, og resultatet er blitt en moderne World 
Urban Parks. 

5.6.4 Nordisk GSA (Green Space Award)
NGSA har i løpet av perioden avholdt to møter hvor den norske 
styringsgruppen har deltatt. I 2016 overtok BPI ansvaret for det norske 
sekretariatet fra FAGUS. Det pågår et arbeid med å fornye innhold og 

søkeprosess, som oppleves som noe omstendig. 

Det ble ikke utdelt NGSA til norske anlegg i forrige periode. 

5.6.5 Samarbeid i CEN/ISO
Gjennom sitt verv som leder i den norske kommitéen for bade- og svømmeanlegg, SN/K 561, deltar Alice 
Boyd aktivt i arbeidet i både CEN og ISO. I perioden er følgende to viktige standarder revidert: NS EN 
15288 del 1 og 2, Offentlige bade- og svømmeanlegg bygging og drift. 

5.7 Informasjon og markedsføring
De tre fagtidsskriftene ”Badeteknisk Forum”, ” park & anlegg” og ”Idrett & Anlegg” er viktige kilder for 
informasjon til medlemmer og andre interessenter innenfor våre fagområder. BPI sender ut elektronisk 
nyhetsbrev jevnlig. Dette er, i tillegg til andre medieplattformer, som Facebook og Instagram, viktige 
informasjonskanaler. I tillegg er BPI´s hjemmeside en god informasjonskanal som både egne medlemmer 
og andre benytter seg av.  Deltakelse på kurs og konferanser er også en viktig arena for å spre informasjon.

• Fagtidsskriftet ”Badeteknisk Forum” gis ut fire ganger i året med et opplag på ca. 3000 eksemplarer. 
BAD, PARK OG IDRETT har et tett samarbeid med Badeteknisk Forum, bl.a. ved at  BPI har ansvar for 
lederspalten. Adm. deltar i redaksjonsutvalget og bidrar med en egen info side.

• ”park & anlegg” er det viktigste fagtidsskrift for grøntanleggssektoren. Bladet kommer ut ti ganger 
i året, og har nå et opplag på over 1000 eks. Tidligere daglig leder satt i redaksjonsutvalget frem til 
november 2018, noe hun har gjort siden oppstarten i 2002.
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• ”Idrett & Anlegg” kommer ut syv ganger i året, og har et opplag 
på ca. 2500. BAD, PARK OG IDRETT deltar i redaksjonsutvalget, og 
har sin egen infoside i bladet.  Dette er et viktig blad for alle som vil 
følge med på hva som skjer på anleggssektoren i norsk idrett. 

5.8 Representasjon konferanser /seminar
Grønn Galla, Oslo   nov. 2017  Helene Bugge  
          
  Alice Boyd 
Pedagogisk Nettverk   nov  2017 Helene Bugge
NGSA- symposium, København des. 2017 Helene Bugge
Svømmehallkompetanse  mars 2018 Alice Boyd
NGSA-symposium, København des. 2018 Helene Bugge
       Alice C. Boyd
Friluftskonferansen, Stavanger juni  2016 Henriette Seyffarth      
       Helene Bugge 
Nordisk Friluftskonaferanse, Island juli 2018 Helene Bugge

5.9 Representasjon i utvalg/råd
Drukningsforebyggende råd    Alice C. Boyd
Fagforbundet/Fagakademiet    Alice C. Boyd   
       Helene Bugge
FAGUS Rådgivning     Helene Bugge
FAGUS       Elisabeth Schöttler 
       Hilde Mangerud
       Helene Bugge
NGSA-prosjekt                   Helene Bugge
Pedagogisk nettverk for Anleggsgartnerbransjen Helene Bugge
Redaksjonsutvalget ”park & anlegg”   Helene Bugge
Redaksjonsutvalg «Idrett & anlegg»   Alice Boyd,   
       Helene Bugge
Standard Norge, SN/K 435 AG 4   Morten Anker- 
       Nilssen
Standard Norge, SN/K 435 AG 6   Helene Bugge
Standard Norge, SN/K 561    
m/tilh. ISO/CEN komitéer     Alice C. Boyd 

5.10 BAD, PARK OG IDRETT’s hederspris
I forbindelse med Badeteknisk på Hamar i mars 2019, ble BAD, PARK OG 
IDRETTs hederspris delt ut for fjortende gang. Prisen, som består av
et stipend og et diplom, gikk denne gang til Øystein Amundsen fra 
ENWA Badeanlegg AS. 

Han mottok prisen for sitt mangeårige bidrag til bransjen blant annet 
gjennom sin rolle i Norsk Bassengbadteknisk Forening, sin rolle som 
kurslærer i Kursstige bad, sin formidlngsevne og kompetanse for å 
finne gode og innovative løsninger. 

5.11 Styrets arbeid 16.06.2017-20.05.2019
I perioden 2017-2019 har det vært gjennomført åtte styremøter og syv møter i arbeidsutvalget. 
Varamedlemmer har vært innkalt og deltatt i alle styremøter. Styret har avholdt sine møter på 
Olympiatoppen og NIH sine egne lokaler. Styret har i perioden vært opptatt av å gjennomføre de mål som 
landsmøtet i Sandefjord fastsatte. Deltakelse i råd, faglige utvalg og komitéer har vært en del av dette, og 
har bidratt til synliggjøring av organisasjonen.

BPI gikk for driftsåret 2017 med et overskudd på kr. 405.875,-, men i 2018 gikk organisasjonen med et 
underskudd på kr. 304.218,-. Styret har hatt stor oppmerksomhet på kostnadssiden. 

I løpet av perioden har det vært avholdt 45 kurs, seminarer og konferanser. Kurs- og seminarporteføljen 
har vært variert, fra mindre temabasert kurs til større seminarer/konferanser.  Deltakelsen på flere av våre 
kurs har vært svakere i 2018 enn i 2017. 

BPI’s tre viktigste inntektskilder er kursinntekter, medlemskontingen og tilskudd fra Kulturdepartementet. 

Utvalget for Grønt Nettverk har i perioden blitt ledet av Aina Hovden Lunde. I tilleggg deltar to 
representanter fra nettverkskommunene; Helmer Espeland Kristiansand kommune, og Marte 
Høibraathen, Drammen kommune, pluss en representant for den kommunene som skal arrangere neste 
års nettverksamling.  
Nettverket har en egen intranettside som fungerer bra. Her deles erfaringer og faglige råd utveksles. Det 
er pt. tolv av de store kommunene over 50.000 som er med i nettverket. 

Styret nedsatte høsten 2015 et utvalg for LEK. Utvalget har ivaretatt kontakten mot de tidligere 
medlemmene av NLF, vært kontakt mot Vellenes Fellesorganisasjon, Norsk Sertifisering, Direktoratet for 
Samfunnssikkerhet og beredskap (DSB), samt jobbet med kursprogram, samlinger mm. Utvalget har vært 
ledet av Morten Anker-Nilssen. Med seg i utvalget har han hatt med seg Tommie Nilsen (Kompan AS), 
Anne Hindklev (Oppegård kommune) og Thea Kvamme Hartmann (Snøhætta Arkitekter). Daglig leder 
fungerer som sekretær for utvalget. 

BAD, PARK OG IDRETT har, sammen med Badelandene.no, Norsk Bassengbadteknisk forening,  
Folkehelseinstituttet, Nemnd for Miljørettet Helse og Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet v/
SIAT også i denne perioden jobbet med revisjon av «Forskrift for badeanlegg, bassengbad og badstu m.v 
av 1996.» Styreleder har ledet dette arbeidet. Administrasjonen har vært sekretariat. Kulturdepartementet 
støtter arbeidet økonomisk. Ferdig forslag til ny forskrift, inkl begrunnelser og utkast til høringsliste ble 
levert Helse- og Omsorgsdepartementet 27. juni 2018.

BAD, PARK OG IDRETT har ansvaret for juryen til prisen Årets Idrettsanlegg. Styreleder ledet arbeidet, og 
med seg har han representanter fra, Kulturdepartementet og Norges Idrettsforbund, i tillegg til BPI.

Styrets arbeid er frivillig. Det utbetales ikke honorar til styrets medlemmer. Innsatsen i perioden utgjør i 
underkant av 2 årsverk.
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5.12 BAD, PARK OG IDRETT’s målprogram med angitt måloppnåelse for perioden 16.06.2017-
20.05.2019

Målprogrammet viser virksomheten uten daglig drift og løpende oppgaver. 

BAD, PARK OG IDRETT’s visjon:  MED KUNNSKAP OG LYST 

HOVEDMÅL:    BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse

Delmål:    BAD, PARK OG IDRETT 
     skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder  
     skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling
     skal være en aktiv aktør i den offentlige debatt innen sine fagområder

Arbeidsprogram 2017-2019

BAD, PARK OG IDRETT skal:  gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen
     Måloppnåelse

     sørge for kvalitet i alle ledd i virksomheten (planlegging, innhold og
     gjennomføring)
     Måloppnåelse

     sikre geografisk spredning av kursene
     Delvis måloppnåelse, arrangert kurs i samarbeid med    
     Fagforbundet i nord (BAD), KTF Molde mm

     arbeide for å styrke økonomien blant annet gjennom
     kostnadseffektivisering, bedre markedsføring av organisasjonen, flere
     sponsorer på kurs/konferanser, samt opprettholde medlemsmassen
     Delvis måloppnåelse; Totalt sett er økonomien styrket (2017-  
     2018)

     ha en hjemmeside som er dagsaktuell og brukervennlig
     Måloppnåelse, ny påmeldingsmodul er innarbeidet, publisering  
     på FB mm

     søke nye samarbeidspartnere innen fagfeltene
     Delvis måloppnåelse, bl. TVERGA, VEA

     ha en administrasjon som kan gjennomføre vedtatte mål og pålagte
     arbeidsoppgaver
     Måloppnåelse

     delta aktivt i Standard Norges arbeid både nasjonalt og internasjonalt
     Måloppnåelse

     bidra med fagkompetanse i utvalg og komitéer
     Måloppnåelse

     ha ansvaret for juryen til prisen “Årets Idrettsanlegg”
     Måloppnåelse

     vurdere organisasjonens arbeid i forhold til kommunereformen
     Måloppnåelse, bla. Spørreundersøkelse – spesifikt rette mot   
     kontaktpunkter – samt en analyse mot medlemsmassen

     ha ansvaret for det norske sekretariatet til NGSA
     Måloppnåelse

     være en attraktiv arbeidsplass
     Måloppnåelse

BAD, PARK OG IDRETT har i perioden gjennomført følgende konferanser (alene eller i samarbeid):

2017  Landskonferanse (Sandefjord)     Status:  Avholdt
2017  Grønn Galla, Oslo (FAGUS, NAML mfl./ BPI)     Status:  Avholdt                                                                                                                             
2018  Junileumsseminar (Gardermoen)    Status: Avholdt
2019  Badeteknisk (Hamar)         Status:  Avholdt 
2019  Landskonferanse (Trondheim)     Status:  Avholdt

Foto: Oslo Skatepark, Årets idrettsanlegg 2017
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SAK 6 BAD, PARK OG IDRETT’s REGNSKAP
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Noter for 2017
Bad, Park og Idrett

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven. Det er utarbeidet etter norske
regnskapsstandarder.

Driftsinntekter og kostnader
Inntektsføring skjer etter opptjeningsprinsippet som normalt vil være leveringstidspunktet for varer
og tjenester. Kostnader medtas etter sammenstillingsprinsippet, dvs. at kostnader medtas i samme
periode som tilhørende inntekter inntektsføres.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett klassifisert
som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge kriterier lagt til
grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet forventes
ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives planmessig.
Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres
til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Enkelte poster er vurdert etter andre regler. Postene det gjelder vil være blant de postene som
omhandles nedenfor.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet
tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I tillegg
gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.

Pensjoner
Pensjonsforpliktelser finansiert over driften er beregnet og balanseført under avsetning for
forpliktelser. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført.
Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og klassifiseres sammen med
lønnskostnader.

Noter for 2017
Bad, Park og Idrett

Note 1 - Lønnskostnader, antall ansatte, godtgjørelser, lån til ansatte m.m.

Lønnskostnader 2017 2016
Lønninger 1 209 579 1 180 096
Arbeidsgiveravgift 186 144 179 949
Pensjonskostnader 94 814 94 779
Andre ytelser 11 849 16 604
Sum 1 502 386 1 471 428

Gjennomsnittlig antall årsverk: 2 2

Ytelser til daglig leder 2017
Lønn 612 913
Naturalytelser 15 789
Sum 628 702

Pensjonsforpliktelser
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2017 utgjør kr 40 624 inkl. mva.
Av dette gjelder kr 28 124 revisjon og kr 12 500 andre tjenester.

Note 2 - Utestående fordringer

Utestående fordringer er vurdert til pålydende med fradrag for påregnelig tap.
Av utestående fordringer forfaller ingen del senere enn 1 år etter regnskapsårets slutt.

Note 3 - Skattetrekksmidler

Av innestående på bank utgjør kr 48 802 bundne skattetrekksmidler.

Note 4 - Gjeld

Selskapet har ikke gjeld som forfaller senere enn 5 år etter regnskapsårets slutt.

Note 5 - Offentlig tilskudd

Organisasjonen har inntektsført kr 800 000 i offentlig tilskudd i 2017. Av beløpet er kr 800 000
mottatt i 2017.

Tilskudd føres brutto i regnskapet.
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Årsregnskap 2018
Bad, Park Og Idrett

Resultatregnskap
Balanse

Noter
Revisjonsberetning

Org.nr.: 971 286 393

Noter for 2017
Bad, Park og Idrett

Note 6 - Egenkapital

Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 01.01.2017 833 655 833 655
Årets resultat 405 875 405 875
Pr. 31.12.2017 1 239 530 1 239 530
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Resultatregnskap
Bad, Park Og Idrett

Driftsinntekter og driftskostnader Note 2018 2017

Tilskudd Kulturdepartementet 850 000 800 000
Medlemskontingent 831 750 809 700
Kursinntekt 1 807 038 2 155 522
Annen driftsinntekt 162 903 238 954
Sum driftsinntekter 3 651 691 4 004 175

Kurskostnad 5 1 407 447 1 409 585
Annen prosjektkostnad 5 236 697 40 000
Lønnskostnad 3 1 429 977 1 502 386
Annen driftskostnad 3 889 991 653 671
Sum driftskostnader 3 964 111 3 605 643

Driftsresultat -312 420 398 533

Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt 8 202 7 342
Resultat av finansposter 8 202 7 342

Årsresultat -304 218 405 875

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital 0 405 875
Overført fra annen egenkapital -304 218 0
Sum overføringer -304 218 405 875

Bad, Park Og Idrett Side 2
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Balanse
Bad, Park Og Idrett

Eiendeler Note 2018 2017

Omløpsmidler

Fordringer
Kundefordringer 65 152 20 464
Andre kortsiktige fordringer 48 788 17 428
Sum fordringer 113 940 37 891

Bankinnskudd, kontanter o.l. 1 1 425 742 1 530 292

Sum omløpsmidler 1 539 683 1 568 183

Sum eiendeler 1 539 683 1 568 183

Bad, Park Og Idrett Side 3



35 36

Noter for 2018
Bad, Park og Idrett

Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser. Det er utarbeidet etter
norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk for små foretak.
Regnskapet er satt opp under forutsetning om fortsatt drift.

Driftsinntekter
Organisasjonen mottar tilskudd fra Kulturdepartementet foruten enkelte andre
prosjekttilskudd. I tillegg har organisasjonen inntekter fra medlemskontingenter, kurs og øvrige
prosjekter, som inntektsføres året de er opptjent. Alle mottatte tilskudd er ført etter
bruttometoden, dvs. med det mottatte tilskuddets beløp. Øremerkede tilskudd periodiseres i
samsvar med bruken.

Hovedregel for vurdering og klassifisering av eiendeler og gjeld
Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som anleggsmidler. Andre eiendeler er
klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales innen et år er uansett
klassifisert som omløpsmidler. Ved klassifisering av kortsiktig og langsiktig gjeld er analoge
kriterier lagt til grunn.

Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi når verdifallet
forventes ikke å være forbigående. Anleggsmidler med begrenset økonomisk levetid avskrives
planmessig. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld
balanseføres til nominelt mottatt beløp på etableringstidspunktet.

Fordringer
Kundefordringer og andre fordringer oppføres til pålydende etter fradrag for avsetning til
forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering for de enkelte
fordringene.

Pensjoner
Pensjonspremien for pensjonsforpliktelser finansiert over driften er å anse som
pensjonskostnad. Pensjonsordninger finansiert via sikrede ordninger er ikke balanseført iht.
regnskapslovens bestemmelser. Pensjonspremien anses i disse tilfeller som pensjonskostnad og
klassifiseres sammen med lønnskostnader.

Skatt
Organisasjonen er ikke skattepliktig iht. skatteloven § 2-32.

Note 1 - Bankinnskudd, kontanter o.l.

2018 2017
I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp: 58 461 48 802

Bad, Park Og Idrett Side 5

Noter for 2018
Bad, Park og Idrett

Note 2 - Egenkapital

Annen egenkapital Sum egenkapital
Pr. 01.01.2018 1 239 530 1 239 530
Årets resultat -304 218 -304 218
Pr. 31.12.2018 935 313 935 313

Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte m.m.

Lønnskostnader 2018 2017
Lønn 1 157 687 1 209 579
Arbeidsgiveravgift 175 686 186 144
Pensjonskostnad 82 894 94 814
Andre ytelser 13 710 11 849
Sum 1 429 977 1 502 386

Antall årsverk sysselsatt 2,0 2,0

Ytelser til ledende personer Daglig leder Styret
Lønn *) 607 484
Styrehonorar 0
Pensjon *) 53 037
Annen godtgjørelse *) 10 420
Sum 670 941 0

*) Lønn m.m. til ny daglig leder fom. desember 2018 er ikke medregnet.

OTP
Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon.
Selskapets pensjonsordning tilfredsstiller kravene i denne lov.

Revisor
Kostnadsført honorar til revisor for 2018 utgjør ekskl. mva:

Revisjon 20 000
Teknisk bistand 5 000
Sum 25 000

Bad, Park Og Idrett Side 6
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Noter for 2018
Bad, Park og Idrett

Note 4 - Annen kortsiktig gjeld

2018 2017
Tilskudd overført til neste år 0 0
Påløpt lønn og feriepenger 134 617 133 498
Annen påløpt kostnad 100 280 21 529
Sum 234 897 155 027

Note 5 - Kurs- og andre prosjektkostnader

I resultatlinjen "Kurskostnader" inngår kostnader til materiell, lokalleie ifm. kurs, mat og
reisekostnader m.fl.. Kursene er finansiert av tilhørende kursinntekter.

I resultatlinjen "Annen prosjektkostnad" inngår kostnader knyttet til prosjekter som ikke er
rene kurs. Dette inkluderer bl.a. Årets Idrettsanlegg, kursutvikling kursstige bad, lekeplassutstyr
og ulike samarbeidsprosjekter. Prosjektene er finansiert av tilskudd, medlemskontingenter og
andre driftsinntekter.

Note 6 - Sammenligningstall

Presentasjonen av resultatregnskapet er endret fra 2017 til 2018. Sammenligningstall er
omarbeidet.

På inntektssiden innebærer dette at "Driftsinntekter" i årsregnskapet for 2017 nå er presentert
som "Medlemskontingent" og "Kursinntekt".

På kostnadssiden er "Foredragsholdere" og "Kurskostnader" presentert som "Kurskostnad",
mens "Trykksaker", "Styrekostnader" og "Kontorutgifter" inngår i posten for "Annen
driftskostnad".

Av praktiske hensyn er ikke alle kostnader vedr. andre prosjekter enn kurs skilt ut fra
"Kurskostnader" i sammenligningstallene.

Bad, Park Og Idrett Side 7
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SAK 7 INNKOMNE FORSLAG

Vedtektsendring:
For å bedre ivareta et av våre fagområder, som ble styrket da Norsk Lekeplassforum ble en del av BPI, 
mener styret at minst ett av BPI’s styremedlemmer også bør jobbe med LEK. BPI har i dag et forholdsvis 
stort styre, og forslaget medfører ikke endring i sammensetning eller størrelse.

Styret foreslår følgende endringer i vedtektene, paragraf 6 Landsmøtet, avsnitt 6:

Valg til styret i BAD, PARK OG IDRETT:
     Leder
     Nestleder
     To styremedlemmer og ett varamedlem med idrettsrelaterte   
     oppgaver
     To styremedlemmer og ett varamedlem med parkrelaterte oppgaver
     To styremedlemmer og ett varamedlem med badrelaterte oppgaver.

Foreslått tillegg:
minst ett av styremedlemmene skal ha lekfaglig kompetanse 

Æresmedlemskap:
Et enstemmig styre foreslår for landsmøtet at Helene Bugge gjøres til æresmedlem av BAD, PARK OG 
IDRETT. 

Nærmere begrunnelse vil bli gitt på Landsmøtet.

SAK 8 MÅLPROGRAM FOR BAD, PARK OG IDRETT 2017–2019
  
BAD, PARK OG IDRETT vil få store utfordringer også i kommende periode. Strammere økonomi i 
kommunal sektor betyr at BPI utfordres på omfang, innhold, kostnad og gjennomføring av kurs – og 
konferanser. Økt fokus på gjennomførbare kurs, samt utvikling av kurs som er attraktive for både 
tillitsvalgte i idretten og ansatte i kommuner/ fylkeskommuner blir viktig. Det blir en utfordring å finne 
nye og gode samarbeidspartnere for kommende periode.

BAD, PARK OG IDRETT’s VISJON:  MED KUNNSKAP OG LYST

HOVEDMÅL:    BAD, PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse

Delmål:    BAD, PARK OG IDRETT 
     skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder  
     skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling
     skal være en aktiv aktør i den offentlige debatt innen sine fagområder

Arbeidsprogram 2019-2021  BAD, PARK OG IDRETT skal:
     
     gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen

     sørge for kvalitet i alle ledd i virksomheten (planlegging, innhold og
     gjennomføring)

     jobbe målrettet for å få god geografisk spredning blant deltakerne 

     arbeide for å opprettholde en stabil og god økonomi som   
     imøtekommer endringer i kommunestruktur og etterspørsel 

     ha dagsaktuell og brukervennlig hjemmeside og andre    
     medieplattformer. Digital plattform skal være vår foretrukne arena for  
     kommunikasjon, distribusjon og profilering.

     søke nye samarbeidspartnere og samarbeidsformer 

     skal bedre og videreutvikle sin relasjon til internasjonale nettverk  
     som f.eks World Urban Parks og IAKS (Nordic) for å tilføre BPI ny og  
     adekvat kompetanse innen fagområdene

     videreutvikle administrasjonen for å imøtekomme dagens og   
     morgendagens behov for kompetanse og ferdigheter

     bidra i aktuelle komiteer i forbindelse med nye og reviderte  
     standarder både nasjonalt og internasjonalt innenfor BPIs   
     økonomiske rammer. 

     ha ansvaret for juryen til prisen “Årets Idrettsanlegg”
     ha ansvaret for det norske sekretariatet til NGSA

     videreutvikle styrets arbeidsområder og oppgaver tilknyttet disse,  
     samt bedre benytte styrets kompetanse og ressurser

     være en attraktiv arbeidsplass

BAD, PARK OG IDRETT planlegger i perioden blant annet følgende større konferanser:

2019  Grønn Galla, Oslo (FAGUS, NAML, NLA, NTF, mf / BPI)
2020  Anleggsseminar m/utdeling av prisen “Årets Idrettsanlegg” 
2021 Badeteknisk 21
2021  Landskonferanse i juni
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SAK 9 KONTINGENTFASTSETTELSE

Styret foreslår å justere alle kontingentene, unntatt enkeltmedlemskap, med 10% for kommende periode. 

Dette gir følgende kontingenter for den kommende perioden:

     Enkeltpersoner   kr 350,- (uendret)

     Fylkeskommuner 
     Organisasjoner
     Bi-medlemskap   kr 1.925,-
  
     Kommuner u/10.000   kr 1.925,-

     Kommuner 10-20.000  kr 5.500,-

     Kommuner 20-50.000  kr 7.700,-

     Kommuner o/50.000 kr   15.400,-

     Firma 0-10 ansatte   kr 3.300

     Firma o/10 ansatte   kr 5.500,-

   
Styrets begrunnelse: 
Kontingentene i BPI har vært uendret i flere perioder. På samme tid har den generelle prisstigningen økt. 
Dette fører til økte kostnader blant annet i forhold til kurs. I perioden skal flere kommuner slås sammen. 
Den foreslåtte kontingentjusteringen ar høyde for disse endringene. Man ønsker fremdeles at det skal 
være en lav terskel for innmelding av enkeltpersoner.

SAK 10 BAD, PARK OG IDRETT’s BUDSJETTFORSLAG 2020-2021

2017 2018 2019 2020 2021
Faktisk Faktisk Budsjett Budsjett Budsjett

   Driftsinntekter
      Salgsinntekter
         3210 Kursinntekter 2 155 451,55 1 807 038,00 2 500 000,00 2 100 000,00 2 200 000,00
         3220 Kontigenter 809 700,00 831 750,00 830 000,00 830 000,00 850 000,00
         3225 Støtte fra KKD til adm. 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00 300 000,00
         3230 Prosjektstøtte fra KUD Kurs 500 000,00 550 000,00 500 000,00 500 000,00 500 000,00
         3231 Prosjektstøtte NAML 8 747,00
         3240 Norsk Sertifisering 80 000,00 76 000,00 76 000,00 76 000,00 80 000,00
         3256 Andre inntekter 158 953,75 78 156,20 374 000,00 80 000,00 160 000,00
      Salgsinntekter 4 004 105,30 3 651 691,20 4 580 000,00 3 886 000,00 4 090 000,00
      Annen driftsinntekt
         3900 Annen driftsrelatert inntekt 70,00 0,00 0,00 0,00 0,00
      Annen driftsinntekt 0,00 0,00 0,00 0,00
   Driftsinntekter 4 004 175,30 3 651 691,20 4 580 000,00 3 886 000,00 4 090 000,00
   Driftskostnader
      Varekostnad
         4020 Honorar Foredragsholdere 245 161,00 149 338,40 250 000,00 150 000,00 150 000,00
         4440 Kostnader Kurs 1 164 424,32 1 258 108,98 1 313 392,00 1 200 000,00 1 200 000,00
         4441 Kostnader Andre prosjekter 40 000,00 236 696,59 650 000,00 200 000,00 200 000,00
      Varekostnad 1 449 585,32 1 644 143,97 2 213 392,00 1 550 000,00 1 550 000,00
      Lønnskostnad
      Lønnskostnad 1 502 385,56 1 429 976,57 1 549 994,00 1 503 494,00 1 613 494,00
      Annen driftskostnad
      Annen driftskostnad 653 671,34 889 990,58 800 000,00 796 500,00 798 500,00
   Driftskostnader 3 605 642,22 3 964 111,12 4 563 386,00 3 849 994,00 3 961 994,00
Driftsresultat 398 533,08 ‐312 419,92 16 614,00 36 006,00 128 006,00

   Finansinntekter
   Finansinntekter 7 342,27 8 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
Netto finansresultat 7 342,27 8 500,00 7 500,00 7 500,00 7 500,00
Ordinært resultat før skattekostnad 405 875,35 ‐303 919,92 24 114,00 43 506,00 135 506,00
Ordinært resultat 405 875,35 ‐303 919,92 24 114,00 43 506,00 135 506,00
Årsresultat 405 875,35 ‐303 919,92 24 114,00 43 506,00 135 506,00

Regnskapskonto

Finansinntekter og finanskostnader

Driftsresultat
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SAK 11 VALG

Valgkomitéen har bestått av:
Torunn Korneliussen, Akershus
Fylkeskommune leder
Karen Gunleiksrud, Bærum kommune,
Jan Reinertsen, CH Prosjekt AS
Odd Willy Støve, Sandnes kommune
Bjørn Åge Berntsen, NTNU, SIAT (vara)
Henriette Jordheim, Tromsø kommune 
(vara)

Leder

Nestleder

Styremedlem BAD
 

Styremedlem BAD

Styremedlem PARK

Styremedlem PARK

Styremedlem IDRETT

Styremedlem IDRETT

Varamedlem BAD

Varamedlem PARK 

Varamedlem IDRETT

Kontrollkomité

Leder 

Medlem

Medlem

Årstein Skjæveland (Ny)  
Gjesdal kommune

Jorid G. Ferner (gjenvalg)
Trondheim kommune

Oliver Kofler (gjenvalg)
Oslo kommune

Anne Berit Lund Haube (gjen-
valg) Østfoldbadet, Askim

Morten Anker-Nilssen (gjenvalg)
Oslo kommune

Hanna Tangvald (Ny)
Fredrikstad kommune

Bård Andresen (gjenvalg)
Vestfold fylkeskommune

Siri Ask Fredriksen (Ny)
NIF Idrettskrets, Møre og Romsdal

Tore Opheim (Ny)
Asker kommune

Kine Marie Krogh Olesen (Utvalg 
lek) (Ny) Stavanger kommune

Eli-Jeanette Olsen (Ny)
Harstad kommune

Jon Steinar Tufte (ny)
Skien Fritidspark

Ane Kristine Rostrup (gjenvalg)
Sandnes kommune

Line Kongssund (ny)
Stange kommune

Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2019-2021
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Styrets forslag til valgkomité for perioden 2019-2021

     

     Leder     Torunn Korneliussen
          Akershus fylkeskommune 

     Medlemmer    Siv-Hege Helsing Schrøen
          Tromsøbadet

          Odd Willy Støve
          Sandnes kommune

          Bjørn Åge Berntsen
          NTNU, SIAT
          
     Varamedlemmer   Maria Stavem Kyhn
          Drammen kommune

          Jan Reinertsen
          CH Prosjekt AS

          
          

  

    

Styrets forslag til revisor for perioden 2019-2021:

     Nitschke AS

          

Litt om det nye styret:

Leder
Årstein Skjæveland Årstein Skjæveland er 38 år og bor i Sandnes. Han har mastergrad 

i Sosiologi fra Universitetet i Bergen. I to år har Årstein vært 
kommunalsjef for Kultur og samfunn i Gjesdal kommune. I denne 
posisjon ligger ansvar for områdene: Arealbruk, byggforvalting, 
kultur (ink. Idrett, park og friluft), teknisk drift og utbygging. Årstein 
har også overordnet ansvar for kommunens Smart Gjesdal-satsning, 
som er kommunens satsning for å bli en Smart City. 
Han har bakgrunn som foreleser, faglærer, daglig leder og 
sekretariatsleder for Sunne kommuner, daglig leder i Sagene 
Idrettsforening og rådgiver/programkoordinator i Stavanger 
Idrettsråd. Årstein brenner for folkehelse, idrett og det arealene i en 
kommune har å si for trivsel og oppvekst.

Nestleder
Jorid Gunnardatter Ferner Jorid er 50 år, gift, og har tre barn. Hun bor på Stjørdal i Trøndelag. 

Hun har en cand. mag grad innen idrett. Jorid jobber som rådgiver 
på enhet idrett og friluftsliv i Trondheim kommune, hvor hun har 
vært siden 2008. Før det jobbet hun 9 år som park og idrettsleder i 
Stjørdal kommune. Jorid har hatt flere tillitsverv i idretten. Hun har 
sittet i styret i fire perioder

Styremedlemmer BAD
Oliver Kofler Oliver er 45 år og født og oppvokst i Østerrike, utdannet elektriker

i bunn. Han kom til Norge i 1999, er gift, har fire barn og bor i Oslo. 
Siden juli 2015 har han vært seksjonssjef i Kultur- og idrettsbygg 
Oslo KF. Foretaket har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde 
og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo. Han var kom fra stillingen 
som seksjonsleder i driftsavdelingen i Bymiljøetaten Oslo 
kommune. Tidligere har han jobbet i Oslo og Akershus høgskolenes 
studentsamskipnad som teknisk sjef. Han har sittet i styret i to 
perioder.
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Anne Berit Lund Haube Anne Berit er 59 år, og bosatt rett utenfor Askim.
Hun har utdannelse innen økonomi, offentlig forvaltning,
personalutvikling og ledelse.
Hun er ansatt som administrasjonskonsulent og nestleder
i Østfoldbadet, en stilling hun har hatt siden 2000. Hun har
tidligere jobbet i Askim kommune som personalkonsulent og
barnehageassistent.
Anne Berit har vært aktiv håndballspiller gjennom 25 år. Hun
er håndballtrener på yngres- og seniornivå, pr d.d. for J2000.
Styremedlem/-leder i Slitu IF håndballgruppe, samt nesteleder i
Norges Håndballforbund, region øst siden 2009 (medlem siden
2008). Hun har vært varamedlem til styret i to perioder.

Styremedlemmer PARK
Morten Anker-Nilssen Morten er 44 år og fra Oslo, bosatt på Nesodden,

gift og har to barn. Han har utdannelse fra NMBU, ved institutt for
plantefag, studieretning Grøntmiljø, og fra Vinterlandbruksskolen i
Oslo, Natur- og miljøveileder.
Siden 2005 har han vært ansatt som Senior parkforvalter i
Bymiljøetaten, Oslo Kommune. Han har tidligere jobbet som lektor i
gartnerfag ved Natur videregående skole og vært prosjektleder hos
Calluna grøntanlegg AS.
Han er dommer i Nordic Green Space Award, og også to
perioder vært styremedlem Norsk lekeplassforum, sertifisert
lekeplassutstyrsinspektør og engasjert som foredragsholder på fag- 
og inspektørkurs. Han har sittet i styret i to perioder.

Hanna Tangvald Hanna er 42 år og har to barn. Hun kommer fra Søgne utenfor 
Kristiansand. Hun har utdanning fra Høgskolen i Hedmark 
(miljøteknologi) og NLH (vannfag). I sju år har hun vært parksjef 
i Fredrikstad kommune, der hun b.la har ansvar for parker og 
grøntanlegg, dekorasjoner i sentrum, lekeplasser, friområder, 
lysløypenett og skjærgårdstjenesten. I tillegg har hun vært miljø- og 
landbrukssjef i Fredrikstad under to år. Hanna er opptatt av å ta vare 
på de kvaliteter et område/kommune har, og videreutvikle dette. 
Det blir stadig flere mennesker, og Hanna ønsker å gjøre det enklere 
for folk å være aktive i egne liv, og bygge byer og tettsteder som 
hjelper innbyggerne å ta sunne valg.

Styremedlemmer IDRETT
Bård Andresen Bård er 49 år fra Nøtterøy. Han er gift og har to barn.

Sin utdannelse har han fra Høgskolen i Bø med fagene idrett og
administrasjon, historie og friluftsliv. 
Siden 2007 har han vært rådgiver i idrett og friluftsliv i Vestfold 
fylkeskommune. Mellom 1997 og 2007 var han daglig leder i 
Oslostudentenes idrettsklubb. 
Bård er fylkets representant i styringsgruppa til Vestfold toppidrett, 
hvor han er medansvarlig for administrering av programmet og 
direkte oppfølging av enkeltutøvere. Han har sittet i styret i tre 
perioder.

Siri Ask Fredriksen Siri er 46 år fra Torvikbukt i Romsdal. Hun har master i 
Idrettsvitenskap fra NTNU og er plan- og utviklingsleder i Møre og 
Romsdal Idrettskrets. Her har hun jobbet fem år som saksbehandler 
på spillemidler i fylkeskommunen og har i dag anlegg som et av 
hovedarbeidsområdene i idrettskretsen. Tidligere har hun jobbet 
som lærer og med Storbyprosjektet i Trondheim. I tillegg har Siri 
vært frivillig i idretten siden hun var 15 år, i hovedsak som trener. 
På fritiden følger hun opp sine to sønner og liker å holde seg i form 
med å løpe og å gå i fjellet. 

Varamedlemmer
Tore Opheim Tore er 46 år og bor i Vollen sammen med sin samboer og sine tre 

barn. Han er avdelningsleder i Asker kommune med ansvar for 
svømmehallene Holmen og Risenga siden deseber 2016. Tidligere 
har han jobbet flere år i hotellbransjen, og har vært hotellsjef 
ved Clarion Hotel Royal Christiania (nå The Hub) i Oslo i 5 år og 
hotelldirektør ved Nordlandia Oslo Airport Hotell (nå Best Western) i 
2 år. Han trives best med drift og utvikling av serviceorganisasjoner. 

Kine Krogh Olesen Kine er 33 år og bor på Jørpeland. Hun har sambo og et barn 
på to år. Hun er landskapsarkitekt i Stavanger kommune i park 
og vei på Plan og prosjekt seksjonen. Her er hun prosjektleder 
for Prosjekt skolegårder og Kreative lekeplasser. Å jobbe med 
investeringsprosjekter som gir bedre leke-, aktivitets- og 
oppvekstmiljø for barn og unge, er noe som Kine virkelig liker og 
brenner for. Tidligere jobbet hun i Sandnes kommune. Først som 
fagansvarlig landskapsarkitekt, så som fagleder park og gravlund. 
I tillegg har hun vært leder av norsk landskapsarkitekts forening – 
lokalavd. Rogaland i noen år, og har sittet som studentrepresentant 
i NLA styret sentralt. .
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Eli-Jeanette Olsen Eli er 31 år og bor i Harstad. Hun har studert idrettsvitenskap med 
fordypning innenfor «sport management» fra Universitetet i Sørøst-
Norge. Hun er fagkoordinator for park og idrett i Harstad kommune. 
Eli har tross sin unge alder bred erfaring som rådgiver på idrett og 
anlegg, innenfor samfunnsplanlegging, prosjektledelse, utbygging 
og drift/vedlikehold av kommunale park- og idrettsanlegg. Ved 
siden av å være lidenskapelig glad i håndball har hun erfaring fra 
idrettsorganisasjonen gjennom ulike styreverv i idrettskrets og 
idrettsråd. Eli er ei positiv og gladjente har alltid hatt lidenskap for 
idrett og friluftsliv. Hun har i flere år spilt håndball aktivt på høyere 
nivå for Gjerpen håndball. Ved siden av studier og styreverv har hun 
også skaffet seg relevant erfaring som rådgiver på idrett og anlegg i 
Troms fylkeskommune og ved drift/planlegging av idrettsanlegg fra 
Skien fritidspark.

SAK 12 FASTSETTE TID OG STED FOR NESTE LANDSMØTE
     

     Styret ber landsmøtet om fullmakt til å fastsette tid og sted   
     for landsmøtet i 2021.
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tlf.: 928 10 970 • e-post: badparkogidrett@nih.no • web: www.badparkogidrett.no  • Org.nr: 971 286 393 • Bank: 8120 20 09719 

Bad, park og idrett 

Postboks 4014 US 

0806 OSLO OVERSIKT BETALENDE DELTAKERE 2017: 
(ikke i beregnet foredragsholdere, kursleder mm) 

Kursstige bad   = 11 kurs avholdt 
Instruktørkurs Livredning, Drammen 30.-mai-1.juni 8 stk 
Instruktørsamling, Gardermoen 6.-7. september 22 stk 
Renhold, Oslo 21.-22. september  8 stk 

For Bergen kommune: 
Livredning og beredskap, Bergen 10.-11. mai 28 stk 
Vannbehandling, Bergen 22.-23. mai 20 stk 
HMS, Bergen 7.-8. juni 26 stk 
Renhold, Bergen 21.-22. juni 29 stk 
Service, Bergen 17.-18. oktober  28 stk 
Klima og ventilasjon, Bergen 7.-8. november  15 stk 

For Rælingen kommune: 
HMS, Rælingen 18.-19. oktober 6 stk 
Service, Rælingen 25.-26. oktober 6 stk 
Til sammen:  196 stk 

Idrettskurs =4 kurs 
Kunstgress – klargjøring for sesong, Oslo 4. april 29 stk 
Sikkert anlegg – alles ansvar, Lillestrøm 30. mai 12 stk 
Sikkert anlegg – alles ansvar, Oslo 19. september 8 stk 
Kunstgresseminar, Oslo 16.-17. oktober 32 stk 
Til sammen:  81 stk 

Parkrelaterte kurs = 5 stk 
Fag- og inspektørkurs, Drammen 13.-17. mars 34 stk 
Stein og belegg, Oslo 29. mars 12 stk 
Turveiseminar, Fredrikstad 5. april 17 stk 
Inspektørtreff, Oslo 27. april 17 stk 
Lek og aktivitet i park og på skolegård, Oslo 28. september 18 stk 
Fagkurs, Stavanger 21.-22. november 41 stk 
ISY-Park, Oslo 23. november 9 stk 
HMS kurs, Molde 5. desember 23 stk 
 Til sammen: 171 stk 

Konferanser / andre arrangement = 2 stk 
Landskonferanse, Sandefjord 14.-16. juni 142 stk 
Studietur BAD, IDRETT og NÆRMILJØ Köln 7.-9. november 22 stk 
Til sammen:  164 stk 

Arrangement med andre organisasjoner: 
Badeteknisk, Hamar 15.-17. mars  345 stk 
Grønn Galla, Oslo 16.-17. november 129 stk 
Til sammen:  474 stk 

Deltakerantall totalt: 1.086 stk 
Totalt 23 kurs og gjennomførte arrangement 

8 Avlyste/Utsatte arrangement: 
BAD Ny forskrift (utsatt da forskriften ikke er ferdigstilt) 
IDRETT Isbaneseminar, Sverige (gjennomført 2018) 

Rulleskianlegg (planlagt 2018) 
Snøproduksjon (planlagt 2018) 
Sikkert anlegg – alles ansvar Sandefjord (gjennomført 2018) 

PARK Ingen 
FELLES Studietur Jylland (gjennomført 2018) 

VEDLEGG 2VEDLEGG 1


