Postadresse:

Postboks 4014 US, 0806

Oslo
Telefon: 		

922 00 419

			978 97 239
E-post: 		

badparkogidrett@nih.no

Hjemmeside:

www.badparkogidrett.no

BAD gir mulighet til fysisk og sosial trivsel året rundt

DIGITALT LANDSMØTE
2021

Foto ©
Mette Nerlie - Bugården ishall, omslag

PARKpolitikk er grønt miljø for helse og trivsel
IDRETT er en investering for framtida
Omslag: Bugården ishall, Årets idrettsanlegg 2019
Foto © Mette Nerlie

INNKALLING TIL LANDSMØTE
Det innkalles med dette til digitalt Landsmøte for BAD PARK OG
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BAD PARK OG IDRETT’s beretning
SAK 6:		
BAD PARK OG IDRETT’s regnskap
SAK 7 :
Godkjenning av revisor
SAK 8: 		
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Lederen har ordet:
2 år har gått siden jeg tok på meg vervet som styreleder for Bad Park og Idrett. Og for noen ekstraordinære år det
har vært.
Sensommer og høst 2019 gikk mer eller mindre normalt for seg. Vi avholdt «fysiske» møter med den største
letthet og selvfølgelighet. Vi kjørte arbeidsverksted i forbindelse med styremøtene og staket ut viktige strategiske
kurser i lys av landsmøtets forventninger. 2020 startet og som normalt, før man i mars måned ble truffet av en
pandemi som satte en helt ny standard for BPI sitt virke og væremåte i den kommende tiden. Vi er fremdeles ikke
ute av denne unntakstilstanden, den har og vil prege oss ut året og videre i 2022. Det har vært krevende, skal ikke
underkommunisere det på noen som helst måte. Vi har som alle andre kjent på nye problemstillinger og vanskelige
arbeidsforhold. Vi har måtte drive med endrings- og omstillingsarbeid som «aldri før», og vi har måtte gjøre noen
inngripende og nødvendige prioriteringer. Men vi har samtidig lært en helt utrolig masse, vi har lagt til oss nye,
forbedrede arbeidsmetoder som vil bli med BPI videre, og vi har fått vist for oss selv og andre at organisasjonen
BPI var godt rustet for å håndtere en pandemi. Under pandemien har vi levert på vårt kjerneoppdrag og vi har
opprettholdt aktivitetene på et visst nivå – og det er jeg skikkelig stolt over.
Foruten pandemien, ble BPI og utfordret på et annet plan, da vår daværende daglig leder Alice Boyd takket av
og gikk over i en annen spennende stilling i Kulturdepartementet. Alice har vært en markant og toneangivende
skikkelse i BPI, først som prosjektmedarbeider og deretter som daglig leder. Vi takker Alice for hennes lojale og
mangeårige gode engasjement og innsats for Bad Park og Idrett. Det ble derfor en tøff oppgave å finne hennes
erstatter. Etter en grundig og god prosess falt valget på Nina Edwardsen, som allerede har rukket å markere seg
på en imponerende måte. I tillegg har Natalie Fagergren gått ut av administrasjonskontoret og Olav Skrudland er
blitt rekruttert som hennes erstatter. Takk for alt du har bidratt med, Natalie, spesielt med å utvikle BPI digitalt i alle
kanaler og på kurssiden. Og offisielt velkommen til Nina og Olav.
Viktigste innsatsområder har vært å videreutvikle kurs- og aktivitetsporteføljen vår, jobbe med kommunikasjon og
det å både bli mer innovative og digitale i vår tilnærming. Kurs og aktivitetsporteføljen er godt etablert og mye har
handlet om å videreføre disse aktivitetene. Likevel har vi måtte gjøre løpende og avgjørende justeringer underveis.
Vi har hele tiden stilt oss spørsmålet om hvorvidt kurset svarer opp våre forventninger og hovedsatsninger, og
hvordan vi best skal kunne gjennomføre aktiviteten under de rådende forhold. Svaret har i veldig mange tilfeller
vært å transformere til digitale plattformer. Dette har gjort sitt til at vi har kunnet opprettholde aktiviteten for våre
medlemmer, men og faktisk kunne tilby ut til et større nedslagsfelt siden man nå ikke trengte reise til en lokasjon
for å delta. Dette er viktig lærdom og ferdighet som vi tar med oss videre. Vi har til og med opplevd rekorder på
rekke og rad! Vi har hatt rekordhøy oppslutning siden høsten 2020, med 2-3 ganger så mange deltakere på våre
hybride og digitale arrangement, sammenlignet med tidligere. Samtidig har vi hatt stort søkelys på kommunikasjon
og samfunnsoppdrag. Bad park og Idrett totalt sett utgjør en enormt viktig og samfunnsnyttig innsats og bidrar
positivt til folkehelsa vår. Dette har vært viktig for oss å kommunisere ut til et større publikum. Veldig gledelig at
vi har sett konkret resultat i større popularitet og utstrekning i våre kommunikasjonskanaler. Vi når flere folk og får
flere følgere hver dag på sosiale medier – skikkelig kjekt! Innovasjon, nytenkning og digitalisering er like relevant
for BPI som de fleste andre. Her har vi gjort oss til «aktører». BPI skal kjennetegnes
gjennom å være en organisasjon som er fremtidsrettet og «up to date» på den siste
kunnskap og metodikk. Dette er vi bevisste på og vi utfordrer oss selv i styret og
administrasjon til å hele tiden lete etter disse forbedringene og innovasjonene. Her
er vi på skikkelig god vei.
Til slutt vil jeg benytte anledning til å takke for meg. Jeg har storkost meg i disse 2
årene som leder for en herlig gjeng i styret og
for en offensiv og dyktig administrasjon. Bad
park og Idrett jobber med en fremtidsrettet
utvikling av organisasjonen og fagområdene
og det blir skikkelig gøy å følge med på veien
videre. Lykke til!
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SAK 5 BAD PARK OG IDRETT’s BERETNING
5.1 Administrasjonen
Administrasjonen til BAD PARK OG IDRETT består av to fulltidsansatte. I løpet at perioden har det blitt en
del endringer og utskiftning blant administrasjonens ansatte. Alice Boyd var i mer enn 10 år ansatt som
prosjektleder før hun ble daglig leder fra 1/12 2018 t.o.m. september 2020. Ny daglig leder Nina Edwardsen ble ansatt audio september 2020. I tillegg til ny daglig leder har det blitt ansatt en ny prosjektleder.
Natalie Fagergren sluttet i mai 2021 og Olav Skrudland ble ansatt fra og med mai 2021.
Administrasjonen jobber med en fremtidsrettet utvikling av organisasjonen og har i siste periode hatt
større fokus på kommunikasjon og digital samskapning, spesielt under koronapandemien med omstilling
til gjennomføring av arrangementer, kurs og nettverkstreff digitalt. Fokuset har hele tiden vært å skape
verdi for medlemmene ved å tilby faglig utvikling og kompetanseheving innen fagområdene bad, park
og idrett. Administrasjonen er også representert i flere utvalg og er i tillegg sekretariat for flere tilhørende
oppgaver med høringssvar, revisjon av forskrifter, juryering og ulike programkomiteer og samarbeidsprosjekter.
5.2 Koronapandemien - utfordrende, men utviklende
BAD PARK OG IDRETTs planer for perioden 2020 og 2021 ble i stor grad rammet av koronapandemien.
Situasjonen har i stor grad vært utfordrende og påvirket BPI og medlemmene. Tiden har vært preget av
stor grad av uforutsigbarhet som har gått utover planlegging, gjennomføring, utsettelse eller avlysninger
i siste liten for flere arrangement, som følge av gjeldende smittevernsregler. 14 planlagte arrangementer
ble avlyst, og 11 ble gjennomført som planlagt i 2020. I 2021 vil det aller meste la seg gjennomføre
digitalt, men Landskonferansen og studieturer er avlyst eller utsatt. Situasjonen har naturlig nok påvirket
ressursene internt, men også BPIs økonomi i stor grad (SAK 6).
Pandemien har også hatt en utviklende effekt på organisasjonen, ved at arrangement har blitt avholdt
digitalt. Dette har gjort aktivitetene mer tilgjengelige for medlemmene, også i større geografisk
utstrekning, og det har ført til høyere deltakelse enn tidligere. BPI har også fått utarbeidet en
smittevernveiler i samarbeid med Badelandene, Norsk Bassengbadteknisk Forening og NTNU-SIAT til stor
nytte for bade- og svømmeanlegg for å forhindre smittespredning.
5.3 Medlemsutvikling
Tallene for medlemsutviklingen er som følger:

Personlige medlemmer:
Kommunale medlemskap:
Organisasjoner/institusjoner, firmaer:
Fylkeskommuner:
Totalt:

2019
48
108
83
17
256

2020
44
101
82
16
243

2021
32
97
85
10
224

Medlemsutviklingen viser en svak nedgang. Kommunale medlemskap og organisasjoner og firmaer har
holdt seg forholdsvis stabilt. Antall fylkeskommuner har minket på grunn av sammenslåing. Hovedårsak
til oppsigelse av medlemsskap har vært kommunesammenslåing, og at ansvarlige kontaktpersoner for
medlemsskap har blitt pensjonert, i tillegg til at det har vært pekt på kostnadsfokus og prioritert bort som
en følge av pandemien. Noen melder seg inn når de skal på et kurs eller en konferanse, for så å melde
seg ut igjen året etter. Dette gjelder spesielt enkeltmedlemmer. Medlemsøkning sees på som et viktig
satsningsområde i kommende periode.
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(Eli Jeanette var ikke til stede ved fotograferingen.)

5.4 Markedsføring og digital samskaping
I siste periode er det blitt jobbet mer aktivt med å nå ut til eksisterende
og potensielle nye medlemmer gjennom synlighet i sosiale medier, egne
kanaler og andre aktuelle kanaler hos samarbeidspartnere.
BAD PARK OG IDRETT sender ut elektroniske nyhetsbrev fast hver
eller annenhver uke til alle medlemmer og egne segmenter innen
fagområdene. I tillegg er BPI´s hjemmeside og sosiale medier kanaler
med tilgjengelig og aktuell informasjon som både egne medlemmer
og andre benytter seg av. Deltakelse på kurs og konferanser er også
en viktig arena for å spre informasjon, i tillegg til å være omtalt i ulike
fagblader. De tre fagtidsskriftene ”Badeteknisk Forum”, ” park & anlegg”
og ”Idrett & Anlegg” er viktige kilder vi er synlige i for medlemmer og
andre interessenter innenfor fagområdene:
•

•
•

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 og bidrar med en egen redaksjonell småstoffside hvor vi
deler innhold og nyheter om våre arrangement.
”park & anlegg” er det viktigste fagtidsskrift for grøntanleggssektoren.
Bladet kommer ut ti ganger i året, og har nå et opplag på ca 1000 eks.
”Idrett & Anlegg” kommer ut syv ganger i året, og har et opplag på
ca. 2500 for de som interessert i hva som skjer på anleggssektoren i
norsk idrett. BAD PARK OG IDRETT har sin egen infoside i bladet og
når slik ut med aktuelt nytt om våre kurs og arbeid til leserne

5.4.1 Flere følgere og rekkevidde
Det har vært en fin økning i antall følgere i perioden, både i sosiale medier og nyhetsbrev. Økningen i
perioden har vært fra 50- 370%, med størst økning fra 2020-2021. Administrasjonen jobber aktivt med å
dele aktuelt og relevant nytt og med å få flere følgere i alle kanaler.

Abonnement nyhetsbrev
Facebook
Instagram
LinkedIn
Youtube

2019
353
466
301
11

2020
437
626
402
20

2021 - hittil
527
917
517
53
2

5.5 Årets idrettsanlegg
Prisen Årets Idrettsanlegg er arrangert i godt samarbeid med KUD og NIF. Prisen i 2019 gikk til Bugården
Ishall (Sandefjord) og ble delt ut på Landskonferansen i Trondheim. I 2020 gikk prisen til Skattekista i
Flesberg kommune, og ble delt ut av Kultur- og likestillingsminister Abid Q. Raja. Prisen bestod av et
diplom, en plakett og kr 30.000,- til anlegget. I 2021 har BPI mottatt rekordmange søknader og det er en
enighet med samarbeidspartnerne (KUD og NIF) om å fortsette arbeidet med prisen.
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5.6 Samarbeidspartnere
BAD PARK OG IDRETT har i perioden 2019-2021 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. BPI samarbeider med ulike aktører
for alle konferanser, messer og kursvirksomhet og arrangementer.
BAD PARK OG IDRETT mottar økonomisk støtte fra noen samarbeidspartnere, de viktigste er:
5.6.1 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 i perioden også vært en viktig samarbeidspartner og stilt opp
med innlegg og deltakelse på kurs/konferanser/ webinarer og bidratt i juryarbeid.
5.6.2 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. BAD PARK OG IDRETT
sørger for å holde kurs og tilrettelegge for faglig oppdatering av kompetanse før eksamen, og NSAS
holder sertifiseringseksemen og betaler en årlig overføring til BPI, som beregnes ut fra antall sertifiserte
lekeplassinspektører per år. NSAS har 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 og BPI er representert.
5.6.3 Badeteknisk Forum
BAD PARK OG IDRETT har et nært samarbeid med Badeteknisk
Forum og arrangerer konferansen/messen” Badeteknisk” annet hvert år. BPI får en andel av inntekten.
Fagkonferansen er ikke gjennomført i denne perioden, men først utsatt fra våren til forsommeren som
følge av pandemien. Deretter utsatt til høst 2021. I fagbladet “Badeteknisk forum” har BPI en egen fast
spalte, samt ansvar for lederen, som kommer ut fire ganger per år.
5.6.4 Fagforbundet/Fagakademiet
BAD PARK OG IDRETT har også i denne perioden samarbeidet med Fagforbundet om ”Kursstige BAD”. Det
avholdes jevnlige møter, og er en god dialog med Fagforbundet og deres kursleverandør Fagakademiet
om utvikling og gjennomføringen av kurs i kursstigen. Det deles på å arrangere kursene annet hvert
år. Kursstigen består av syv moduler som skal gi ansatte i bade- og svømmeanlegg en formell målbar
kompetanse på drift, vedlikehold og livredning. Fagforbundet gir finansiell støtte til utvikling av
kursmateriellet. Ved årsslutt 2020 ble arbeidet med å digitalisere kursstigen BAD initiert og igangsatt av
BPI. Foreløpig er kursene Renhold, Service og instruktørsamling, samt Livredning og beredskap tilpasset
elektronisk gjennomføring. Det er også enighet om at Fagdag bad skal utvikles, mens de øvrige modulene
ikke egner seg for digital gjennomføring.

Skattekista, Årets idrettsanlegg 2020
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5.6.5 Andre samarbeidspartnere
BPI samarbeider i tillegg med følgende andre viktige samarbeidspartnere:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Norges idrettshøgskole
Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
Norges Teknisk Naturvitenskapelige Universitet, Senter for Idrettsanlegg og teknologi (SIAT)
Norges Fotballforbund
Norges Skiforbund
Badelandene.no
Faglig utviklingssenter for grøntanlegg (FAGUS)
Friluftsrådenes Landsforbund (FL)
Norsk friluftsliv
Institutt for landskapsplanlegging ved Norges Universitetet for miljø- og biovitenskap (NMBU)
Drukningsforebyggende råd
Norges Svømmeforbund
Senter for opplæring i anleggsgartnerfaget (SOA)
Norsk Bassengbad Teknisk Forening
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB)
Lekeplassinspektøren
Norconsult AS
Oslo Idrettskrets
Oslo Kommune - Bymiljøetaten
TVERGA
VEA

5.6.6 Internasjonale samarbeidspartnere:
• Lokale og Anlægsfonden (LOA)
• World Urban Parks (WUP)
• Nordisk GSA (Green Space Award)
• CEN/ISO
5.7 Representasjon i utvalg/råd
Drukningsforebyggende råd		
Nina Edwardsen
Idrettstinget				Olav Skrudland
Fagforbundet/Fagakademiet
Nina Edwardsen
FAGUS Fagråd				
Morten Anker-Nilssen overtar
			
		
etter Natalie Fagergren
FAGUS Styret (repr. fra BPI)		
Aina Hovden Lunde
Utvalget LEK 			
Morten Anker-Nilssen
Nasjonal arbeidsgruppe for bedre Kine Krogh Olesen overtar etter
uteområder i skoler og barnehager Siri Ask Fredriksen
Årets Idrettsanlegg			
Årstein Skjæveland (leder)
Årets Idrettsanlegg			
Bård Andresen (jurymedlem)
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oppmøte. BPI er med i en programkomité hvor hele bransjen er representert.
5.9.2 Kursstige BAD for ansatte i bade- og svømmeanlegg
BPI utdanner instruktører i Livredning og beredskap i samarbeide med badelandene.no, Fagforbundet
og Fagakademiet. Totalt har nærmere 100 personer nå tilegnet seg denne utdannelsen, noe som gjør det
svært enkelt og fleksibelt for våre medlemmer å utdanne egne badevakter.
I 2020-2021 er det blitt gjort en stor jobb med å digitalisere deler av kursstigen. Dette gjelder kurset
SERVICE, som er skrevet om og har ny foredragsholder, med Inger Karin Engdal. Instruktørsamling i
Livredning og beredskap ble også gjennomført digitalt i desember 2020, med tilpasset og innspilt
materiale. Dagmar Dahl og Norlandsbadet stilte opp til et samarbeid om en videoproduksjon om
livrednign. I tillegg bidro Jon Hveding ved NIH og Egil Galaaen Gjølme fra NTNU på den digitale
samlingen.

5.8 Styret i BAD PARK OG IDRETT

Det ble også mulig å få godkjent og gjennomført livredningsprøven digitalt (ved videooverføring)
Kurset RENHOLD har også ny kursholder, et testsamarbeid med nytt kursopplegg med Lilleborg og deres
Fagansvarlig Tommy Harsvik. Kurset hadde rekordmange deltakere, juni 2021. Fagdag BAD blir neste
prosjekt som skal digitaliseres. BPI er svært fornøyde med kurslærerkorpset. De representerer landets
fremste ekspertise innen sine områder. Øvrige kurslærere er; David Koht-Nordbye, Reidar Nesheim, Kai
Tangen, Øystein Amundsen.
5.10 Studieturer
BAD PARK OG IDRETT har tradisjon for å arrangere medlemmene med på studieturer. Annethvert år
blir medlemmene invitert med til Køln og FSB-messen, denne turen ble avlyst for 2021 som følge av
pandemien. BPI arrangerer også studieturer til Danmark sammen med LOA, men det har heller ikke blitt
arrangert i denne perioden. I august 2019 ble det arrangert en studietur for segmentet park til Malmø
og Alnarp. For fagområdet idrett, skulle det blitt arrangert studietur, med messe og isbaneseminar til
Gøteborg mars 2020, men det ble avlyst grunnet pandemien. I august 2020 ble det arrangert padleled i
Vestfold, årets padleled sommeren 2021 i Telemark ble avlyst, som følge av pandemien.

5.8.1 Presentasjon av sittende styre
f.v: Anne Berit Lund Haube, Oliver Kofler, Bård Andresen, Hanna Tangvald, Kine Krogh Olesen, Tore
Opheim, Årstein Skjæveland, Jorid G. Ferner, Siri Ask Fredriksen, Morten Anker-Nilssen.
Ikke tilstede: Eli-Jeanette Olsen

5.11 Tilsvar og høringsuttalelser
I perioden har BAD, PARK OG IDRETT levert høringsuttalelser til følgende saker;
• Revisjon forskrift lekeplassutstyr (2020/2021)
• Strategi for grønne tak og fasader (2021)

5.8.2 Styrets arbeid
Siden forrige Landsmøte, har det i perioden 2019-2021 vært gjennomført 12 styremøter. De fleste
av styremøtene har blitt avholdt digitalt da det ikke har vært mulig å møtes under pandemien.
Varamedlemmer har vært innkalt og deltatt i de fleste styremøtene. Styret har i perioden vært opptatt av
å gjennomføre de mål som ble fastsatt på Landsmøtet i Trondheim 2019. Deltakelse i råd, faglige utvalg
og komitéer har vært en del av dette, og har bidratt til synliggjøring av organisasjonen. Styrets arbeid er
frivillig. Det utbetales ikke honorar til styrets medlemmer. Innsatsen i perioden utgjør ca 1 årsverk.

5.12 Gjennomførte kurs og arrangement i perioden
I løpet av perioden har det vært avholdt 41 kurs, webinarer og konferanser. Kurs- og seminarporteføljen
har vært variert, fra mindre temabasert kurs til større seminarer/konferanser. 30 kurs/seminarer har måttet
avlyses eller utsettes. For oversikt over alle kurs og arrangementer i perioden, se vedlegg 1.

5.9 Digitalisering av kursområdene
I 2020-2021 er det lagt ned en god del arbeid på å utvikle og tilpasse de faste og godt etablerte kursene
innen lekeplassutstyr og Kursstigen BAD. Målet er å fortsatt tilby de mest attraktive og beste kursene
innen fagområdene, og gjøre de tilgjengelige for flere, enten man velger å delta digitalt eller ved fysisk
oppmøte. Det vil tilbys kurs og kompetanseheving digitalt også etter pandemien.
5.9.1 Kurs i Lekeplassutstyr
BAD PARK OG IDRETT sørger for å holde kurs og tilrettelegge for faglig oppdatering av kompetanse
for de som ønsker å jobbe med kontroll av lekeplasser. BPI er eneste kurstilbyder som tilrettelegger for
at man kan bli sertifisert lekeplassinspektør innen faget, ved å ta eksamen (gjennom NSAS) etter endt
kurs og relevant praksis. I 2021 ble både introduksjons- og inspektørkurset oppdatert og tilpasset til
digital undervisning, i samarbeid med kursholder Ole-Christian Wiik. Nytt for året er også et intensivt
oppdateringskurs og BPI tilbyr også nå skreddersydde kurs for egne grupper, både digitalt og med fysisk
9
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for råd i situasjoner der spesifikk fagkompetanse er nødvendig.

5.13 BAD PARK OG IDRETT’s målprogram med angitt måloppnåelse for perioden 2019-2021
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.
Status: Måloppnåelse.

•

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

•

jobbe målrettet for å få god geografisk spredning blant deltakerne.
Status: Måloppnåelse. Digitale kurs har ført til større geografisk spredning på deltakelsen.

•

arbeide for å opprettholde en stabil og god økonomi som imøtekommer endringer i
kommunestruktur og etterspørsel.
Status: Delvis måloppnåelse; Tross utfordrende år med pandemien, har god kostnadskontroll og
kompensasjon for inntektsbortfall ført til at en svak positiv balanse. Medlemsutviklingen har hatt en
svak nedgang, og det er ikke oppnådd å få flere medlemmer som kompenserer for de som har falt fra.

•

ha dagsaktuell og brukervennlig hjemmeside og andre medieplattformer. Digital plattform skal være
vår foretrukne arena for kommunikasjon, distribusjon og profilering.
Status: Måloppnåelse. De interne kommunikasjonskanalene har og er under pågående utvikling.
Seminarer avlyses ikke, men gjennomføres digitalt, med bruk av nye interaktive verktøy og
plattformer. Ny påmeldingsmodul er på plass, mer aktivitet og følgere i SoMe og på nyhetsbrev.

•

søke nye samarbeidspartnere innen fagfeltene.
Status: Måloppnåelse. Vi har gjenopptatt samarbeid med Norges Skiforbund ifm. ulike arrangement
og det er inngått samarbeid med nye kursholdere.

•

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.
Status: Ikke oppnådd. Reising og samarbeid med internasjonale kontakter og samarbeid har ikke latt
seg gjøre eller blitt prioritert under pandemien. Fokuset har vært intern omstilling, hovedsakelig med
de viktigste partnerne og områdene.

•

videreutvikle administrasjonen for å imøtekomme dagens og morgendagens behov for kompetanse
og ferdigheter.
Staus: Måloppnåelse. Omstilling har vært nødvendig og ny administrasjon setter seg inn fortløpende
inn i oppgavene og løser disse. Ferdighetene utvikles og adm. støtter seg til styret og andre partnere

•

bidra i aktuelle komiteer i forbindelse med nye og reviderte standarder både nasjonalt og
internasjonalt innenfor BPIs økonomiske rammer.
Status: Delvis måloppnåelse. Tidligere DL deltok aktivt i Standard Norges arbeid både nasjonalt og
internasjonalt. Dette videreføres ikke med ny adm. utover generell kontakt og avtaler vedr. anvendelse
av standardene BPI bruker i sine kursprogram.

•

ha ansvaret for juryen til prisen “Årets Idrettsanlegg”.
Status: Måloppnåelse. Ansvaret og samarbeidet videreføres. Rekordmange søkere 2020 og 2021.

•

ha ansvaret for det norske sekretariatet til NGSA.
Status: Ikke oppnådd, ikke prioritert.

•

videreutvikle styrets arbeidsområder og oppgaver tilknyttet disse, samt bedre benytte styrets
kompetanse og ressurser.
Status: Måloppnåelse

•

være en attraktiv arbeidsplass.
Status: Måloppnåelse. 70 søkere til stillingen på DL og ca. 150 søkere (svært mange godt kvalifiserte)
på stillingen som prosjektleder.

BAD PARK OG IDRETT planla i perioden blant annet følgende konferanser:
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2019 Grønn Galla, Oslo 16. og 17. november (FAGUS, NAML, NLA, NTF, mf / BPI) - Gjennomført
2020 Anleggsseminar m/utdeling av prisen “Årets Idrettsanlegg” - Ikke gjennomført.
2021 Badeteknisk – Ikke gjennomført, (utsatt høst 2021)
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SAK 6 BAD PARK OG IDRETT’s REGNSKAP
BPI’s tre viktigste inntektskilder er kursinntekter, medlemskontingent og tilskudd fra Kulturdepartementet.
2019 var et godt «normalår» og endte med et overskudd på 215.155,I 2020 førte pandemien et inntektsbortfall på nærmere 1 million kroner, som følge av avlysninger,
samtidig som det er lavere inntekter på de digitale arrangement. Det ble søkt støtte for inntektsbortfall i
krisepakke 2 og 3 i 2020. Denne støtten, i tillegg til reduserte og bortfalte kostnader, god kostnadsstyring
og gjennomføring av tilpassede og vellykkede arrangementer i årets siste kvartal, bidro til at 2020 endte
med å snu et svært utfordrende år til et svakt positivt årsresultat for Bad Park og Idrett.
BAD, PARK OG IDRETT har benyttet NIMBUS Regnskap AS siden 2016,
med ny regnskapsfører i 2021. Som følge av en krevende periode med pandemien har administrasjonen
hatt ekstra fokus på å ha god kostnadskontroll og har implementert et nytt og automatisert påmeldingsog faktureringssystem for kurs, arrangementer og medlemskontingenter. Dette er svært tids- og
kostnadsbesparende og effektiviserer faktureringsarbeidet, som tidligere ble utført av NIMBUS Regnskap.

0

Arsregnskap 2019
Bad, Park Og Idrett

Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

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 2019 og 2020 utført revisjonen. I
tillegg blir regnskapet gjennomgått av BPIs kontrollkomité.

Org.nr.: 971286 393
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NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.

Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA
Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International

Til styremøte i Bad, Park og Idrett

www.nitschke.no

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Vi har revidert årsregnskapet for Bad, Park og Idrett som viser et overskudd på kr 215 155.
Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2019, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet
per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Bad, Park og Idrett

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2019, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige
av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar
med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig
som grunnlag for vår konklusjon.

Lysaker, 4. februar 2020
NITSCHKE AS

Øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.
Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den
øvrige informasjonen.

Hans Hagen
statsautorisert revisor

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.
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Årsregnskap 2020
Bad, Park Og Idrett
Resultatregnskap
Balanse
Noter
Revisjonsberetning

Org.nr.: 971 286 393
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Balanse

Resultatregnskap

Bad, Park Og Idrett

Bad, Park Og Idrett
Driftsinntekter og driftskostnader

2020

2019

800 000
922 100
660 185
62 016
237 415
2 681 716

800 000
802 650
1 602 732
445 199
0
3 650 580

419 537
55 463
1 409 785
752 593
2 637 377

1 091 351
122 319
1 424 220
805 691
3 443 581

44 339

206 999

4 724
2 162
2 562

8 989
833
8 156

Årsresultat

46 901

215 155

Overføringer
Avsatt til annen egenkapital
Sum overføringer

46 901
46 901

215 155
215 155

Tilskudd Kulturdepartementet
Medlemskontingent
Kursinntekt
Annen driftsinntekt
Kompensasjon fra krisepakke
Sum driftsinntekter
Kurskostnad
Annen prosjektkostnad
Lønnskostnad
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Renteinntekt
Annen finanskostnad
Resultat av finansposter

Note

6
5
5
3
3

Eiendeler

2020

2019

89 970
191 082
281 052

2 800
12 095
14 895

1 197 092

1 396 745

Sum omløpsmidler

1 478 144

1 411 641

Sum eiendeler

1 478 144

1 411 641

Omløpsmidler
Fordringer
Kundefordringer
Andre kortsiktige fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.

Bad, Park Og Idrett

Bad, Park Og Idrett

Side 2

Note
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Side 3
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Balanse
Bad, Park Og Idrett
Egenkapital og gjeld

Note

Annen egenkapital
Annen egenkapital
Sum annen egenkapital
Sum egenkapital

2

2020

2019

1 197 369
1 197 369

1 150 468
1 150 468

1 197 369

1 150 468

Noter for 2020
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.

Gjeld
Kortsiktig gjeld
Leverandørgjeld
Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld
Sum kortsiktig gjeld

4

Sum gjeld
Sum egenkapital og gjeld

96 124
90 943
93 708
280 775

47 597
69 727
143 849
261 173

280 775

261 173

1 478 144

1 411 641

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.

Oslo, 05.02.2021
Styret i Bad, Park Og Idrett

Bård Andresen
styremedlem

Morten Aage Anker-Nilssen
styremedlem

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.

Oliver Kofler
styremedlem

Årstein Skjæveland
styreleder

Jorid Gunnardatter Ferner
nestleder

Siri Ask Fredriksen
styremedlem

Hanna Tangvald
styremedlem

Anne Berit Lund Haube
styremedlem

Nina Margrethe Forberg Edwardsen
daglig leder

Bad, Park Og Idrett

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.

Side 4

Note 1 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
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I posten inngår bundne bankinnskudd med følgende beløp:

2020
58 166

2019
41 587
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Noter for 2020

Noter for 2020

Bad, Park og Idrett

Bad, Park og Idrett

Note 2 - Egenkapital

Pr. 01.01.2020
Årets resultat
Pr. 31.12.2020

Annen egenkapital
1 150 468
46 901
1 197 369

Note 5 - Kurs- og andre prosjektkostnader

Sum egenkapital
1 150 468
46 901
1 197 369

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 3 - Lønnskostnader, antall ansatte m.m.
Lønnskostnader
Lønn
Arbeidsgiveravgift
Pensjonskostnad
Andre ytelser
Sum
Antall årsverk sysselsatt

Ytelser til ledende personer
Fast lønn *
Annen godtgjørelse
Styrehonorar
Sum
* Daglig leder fra september 2020

2020
1 198 725
161 791
38 628
10 642
1 409 785

2019
1 224 894
174 478
12 686
12 161
1 424 220

2,0

2,0

Daglig leder
187 500
1 098

Note 6 - Kompensasjonsordning for frivillighets- og idrettssektoren som følge av covid-19
I samsvar med Forskrift om midlertidig kompensasjonsordning for frivillighets- og
idrettssektoren som følge av covid-19-utbruddet søkte Bad, Park og Idrett kompensasjon for
inntektsbortfall fra arrangement i 2020.

Det ble sendt inn to søknader innenfor kompensasjonsordning, som ble innvilget:
Krisepakke 2 (søknad fra 07.09.2020, tildelt beløp utgjorde 48 770);
Krisepakke 3 (søknad fr 08.01.2021, tildelt beløp utgjorde 188 654 kr) til Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Styret

0
0

188 598

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 2020, inkl. mva, utgjør:

Revisjon
Annen bistand
Sum

28812
25813
54 625

Note 4 - Annen kortsiktig gjeld

Tilskudd overført til neste år
Påløpt lønn, feriepenger og aga på feriepenger
Annen påløpt kostnad
Sum

Bad, Park Og Idrett

2020
0
92 956
752
93 708

2019
0
143 849
0
143 849

Bad, Park Og Idrett

Side 7

Side 6
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NITSCHKE AS
Vollsveien 17B
Postboks 353, 1326 Lysaker
Telefon: +47 67 10 77 00
E-post: post@nitschke.no

Styrets og daglig leders ansvar for årsregnskapet

Foretaksregisteret: NO 914 658 314 MVA

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og forskrifter,
herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig for å kunne utarbeide
et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller
utilsiktede feil.

Medlemmer av Den norske Revisorforening
Independent member of BKR International

Til Landsmøtet i Bad, Park og Idrett

www.nitschke.no

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn for
årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning som
inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti for at en
revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene, alltid vil avdekke
vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av misligheter eller
utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller samlet med rimelighet
kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert på årsregnskapet.

UAVHENGIG REVISORS BERETNING
Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
Konklusjon

Vi har revidert årsregnskapet for Bad, Park og Idrett som viser et overskudd på kr 46 901. Årsregnskapet
består av balanse per 31. desember 2020, resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen
og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til:
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger

Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i
Norge.

Uttalelse om øvrige lovmessige krav for Bad, Park og Idrett
Konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000 «Attestasjonsoppdrag
som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell informasjon», mener vi at ledelsen
har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets
regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god bokføringsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er
beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er uavhengige av selskapet slik
det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i samsvar med disse kravene.
Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for vår
konklusjon.

Øvrig informasjon

Lysaker, 5. februar 2021
NITSCHKE AS

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige
informasjonen.

Hans Hagen
statsautorisert revisor

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men inkluderer
ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det formål
å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og årsregnskapet,
kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig
feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen inneholder vesentlig
feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så henseende.
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ÅRSBERETNING 2020
BAD, PARK OG IDRETT

Årsregnskapet er avgitt under forutsetning av fortsatt drift, i og samsvar med
regnskapslovens § 3-3 bekreftes dette. Foreningens eksisterende medlemsbase,
etterspørselen etter kursområdene og samarbeidsavtaler med drifts- og prosjektstøtte fra
blant annet Kulturdepartementet og andre samarbeidspartnere sikrer driftsinntekter og en
videre drift. Administrasjon og styret venter seg rimelig gode resultater i årene fremover.

BAD, PARK OG IDRETT er en ideell medlemsorganisasjon som samler fagfolk i offentlig og
privat sektor. Hovedmålet er å samle og formidle etterspurt kompetanse.
BAD, PARK OG IDRETT har som formål å:
- samle og spre faglig og allmenn informasjon om sektoren i samfunnsplanleggingen
- dyktiggjøre faglig personell for å ivareta oppgavene og utvikling innen fagområdene
- ivareta og fremme det faglige miljøet, samt hevde medlemmenes interesser og
anseelse
- arbeide for vern av naturmiljøet, og gjennom ulike tiltak bidra til best mulig
tilrettelegging for fysisk aktivitet og naturopplevelser
- samarbeide med og virke som samordningsorgan for organisasjoner, institusjoner og
grupper som har ansvar og /eller interesse for en fremtidsrettet utvikling av sektoren
- arbeide for at kunnskap om forskningsresultater og utviklingsprosjekter, nasjonale og
internasjonale, gjøres kjent i Norge
- samarbeide med departement og direktorater, samt andre sentrale organer som
arbeider innenfor BAD, PARK OG IDRETTs arbeidsområder
- bidra til en fremtidsrettet og bærekraftig utvikling innen fagområdene

Arbeidsmiljøet i administrasjonen har vært godt. Det har ikke forekommet skader eller
ulykker av noen art. Det har vært lavt sykefravær i 2020. BPI bidrar med å fremme
forsknings- og utviklingsaktiviteter innen fagområdene. Organisasjonens virksomhet
medfører ikke miljøforurensning av betydning, og BPI jobber for en bærekraftig utvikling av
sektoren. Kunnskap, kompetanse og grønn omstilling er helt grunnleggende for å løse klimaog miljøutfordringene og BPI skal bidra innen sine fagområder. Styret i foreningen viser en
jevn kjønnsfordeling, og det skal ikke skal forekomme forskjellsbehandling mellom kvinner og
menn, hverken ved ansettelser eller i styret.Bedriften har en rekrutterings- og personalpolicy
som skal sikre like muligheter og rettigheter og hindre diskriminering på grunn av etnisitet,
nasjonal opprinnelse, avstamning, hudfarge, språk, religion og livssyn.

Oslo den 05.02.21

Organisasjonen har sitt kontor ved Norges Idrettshøgskole i Oslo, med to fast ansatte.
Ny daglig leder ble ansatt i september, da forrige sluttet. I året som har vært preget av
koronapandemien har administrasjonen fulgt anbefalinger og påbud om hjemmekontor.
Den digitale infrastrukturen har gjort det mulig å gjennomføre daglig drift, uten permitteringer.
Styremøtene har blitt avholdt når de skal, enten som ordinære styremøter med fysisk
oppmøte eller digitalt med gjennomgang av regnskap, saker til behandling og vedtak.
Administrasjonen har tilpasset og gjennomført deler av kursprogrammet som webinarer eller
hybrid (digital+fysisk) gjennomføring. Enkelte planlagte kurs, nettverkssamlinger og
studieturer og konferanser i inn- og utland har følgelig blitt avlyst på grunn reiserestriksjoner
på tvers av kommuner (og Norden/ Europa) og som følge av smittevernsutviklingen og
forbudet mot innendørs arrangementer. Arrangementer som likevel har blitt gjennomført har
hatt lavere deltakelse og inntekter enn forventet (grunnet smittevernrestriksjoner, som frafall
ved lette symptoner og plassrestriksjoner med 1-metersregel) Webinarer har gitt mindre
inntekter på grunn av lavere deltakeravgift enn ved ordinære kurs.

Årstein Skjæveland
styreleder

Jorid G. Ferner
nestleder

Nina Forberg Edwardsen
daglig leder

Oliver Kofler
styremedlem

Morten Anker-Nilssen
styremedlem

Bård Andersen
styremedlem

Anne Berit Lund Haube
styremedlem

Hanna Tangvald
styremedlem

Siri Ask Fredriksen
styremedlem

Pandemien har ført til et betydelig inntektsbortfall. Likevel har økte medlemsinntekter,
bortfalte kostnader, god kostnadsstyring, finansiell drift- og prosjektstøtte fra
samarbeidspartnere, samt støtten fra krisepakke 2 og 3 fra Lotteri- og stiftelsestilsynet bidratt
til at året 2020 ender med et svakt positivt resultat.
Regnskapet for 2020 viser et rettvisende bilde av virksomheten i 2020, og for stillingen pr.
31.12.20. Årets resultat viser et overskudd på kr 46.901,Følgende punkt oppsummerer noen forhold som har påvirket regnskapet for 2020:
• Lavere inntekter for kursområdet
• Høyere inntekter for medlemskontingent
• Mindre kostnader
• Fornuftig kostnadsstyring
• Finansielt bidrag fra samarbeidspartnere
• Kompensasjon for inntektsbortfall
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SAK 7 GODKJENNING AV REVISOR

SAK 9 FORSLAG TIL VEDTEKTSENDRINGER

SAK 8 MÅLPROGRAM FOR BAD PARK OG IDRETT 2021–2023

9.1 Kontingentfastsettelse
Det foreslås en årlig justering i kontingent som følger konsumprisindeksen. For 2022 utgjør det ca 3%
(med naturlig avrunding for prissetting +/- 5,-) Enkeltmedlemskap foreslås økt til fra 350,- til 390,-

Nitschke AS har utført revisjonen for 2019 og 2020. De har god kjennskap og oversikt over BPI sin
økonomiske situasjon og det foreslås at de fortsetter som revisor.

BAD PARK OG IDRETT vil kontinuerlig stå overfor utfordringer, så også i kommende periode. Konkurranse
i markedet og begrenset økonomi i kommunal sektor betyr at BPI utfordres på omfang, innhold, kostnad
og gjennomføring av kurs og konferanser. Økt fokus på digitale 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 både være synlig og aktuell, samt øke antall digitale kurs, samtidig som de skal være
kvalitetsorientert og gi økt inntjening for kommende periode. Målrettet og prioritert innsats med klare
valg blir viktig.
BAD, PARK OG IDRETT’s VISJON:
Med kunnskap og lyst
HOVEDMÅL:
BAD PARK OG IDRETT skal samle og formidle etterspurt kompetanse
DELMÅL:
• skal være ledende på kunnskapsformidling innen sine fagområder
• skal tilby gode arenaer for kunnskaps- og erfaringsutveksling
• skal være en synlig og aktiv aktør innen sine fagområder – bad, park og idrett

Dette gir følgende kontingenter for 2022:
Enkeltpersoner			kr 390,Fylkeskommuner 			
kr 1985,Organisasjoner			kr 1985,Bi-medlemskap			kr 1.985,Kommuner u/10.000			
kr 1.985,Kommuner 10-20.000		
kr 5.650,Kommuner 20-50.000		
kr 7.950,Kommuner o/50.000			
kr 15.850,Firma 0-10 ansatte			
kr 3.400,Firma 0-10 ansatte			
kr 5.650Styrets begrunnelse:
En årlig justering som følger den generelle prisstigningen er mer forutsigbart enn at kontingenten økes
med større justeringer hvert 3-5 år.

BAD PARK OG IDRETT skal i perioden 2021-2023:
• gjennomføre årlige kursprogram for alle fagfeltene i organisasjonen
• jobbe for å øke medlemstallet og antallet deltagere på kurs og konferanser
• digitalisere kursporteføljen
• være aktuell og jobbe for økt synlighet i digitale medier
• jobbe målrettet for å få god geografisk spredning blant medlemmer og deltakerne
• ha ansvaret for juryen til prisen “Årets Idrettsanlegg”
• bedre og videreutvikle sin relasjon til flere og nye aktører først og fremst i Norge og Norden, men også
internasjonalt for å tilføre BPI ny og adekvat kompetanse innen fagområdene
• Utvikle egne fagspesifikke mål for områdene bad, park og idrett
• Bidra i forbindelse med nye og reviderte standarder både nasjonalt og internasjonalt
• Videreutvikle styrets arbeidsområder og oppgaver tilknyttet disse, samt bedre benytte styrets
kompetanse og ressurser
• være en attraktiv arbeidsplass

9.2 Kontrollkomiteen
Det foreslås å endre ordlyden på punkt 8 i vedtektene:
Kontrollkomiteen består av 2 medlemmer og 1 varamedlem. Komiteen skal påse at foretatte disposisjoner
i driftsåret er i samsvar med vedtektene og beslutninger., og skal sammen med tilsatte revisor gjennomgå
regnskapene etter at disse er revidert av revisor.
Forslaget har bakgrunn i at det ikke anses som en nødvendig praksis at kontrollkomiteen må ha egne
møter med revisor for en gjennomgang av regnskapet. Dersom kontrollkomiteen likevel skulle ønske eller
ha behov for det, vil det fortsatt være mulig etter endring av vedtekten.

BAD PARK OG IDRETT planlegger for neste perioden følgende konferanser:
2021 Grønn Galla, 16. og 17. november (FAGUS, BPI, NAML, NLA, NTF, m.fl, i Drammen)
2021 Badeteknisk 2021, Hamar
2021 Landskonferanse 2022 Tromsø (utsatt fra 2020)
2022 Landskonferanse 2023, Fredrikstad
2023 Badeteknisk 2023
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SAK 10 BAD PARK OG IDRETT’s BUDSJETTFORSLAG 2022-2023
I budsjettet er det tatt høyde for at en justering av kontingenten følger konsumprisindeksen og at man får
ca 10-20% vekst i medlemsmassen i kommende periode. Det er også lagt til grunn at drifts- og prosjektstøtten fra Kulturdepartementet videreføres på tilsvarende nivå, og at samarbeidet med andre partnere
som bringer inntekter til BPI fortsetter. Budsjettet baseres også på et videre samarbeid med Badeteknisk og
gjennomføring av Landskonferanse i Tromsø og Fredrikstad.

Budsjett 2021-2023
BAD, PARK OG IDRETT
Regnskapskonto

2019
Budsjett

2019
Faktisk

2020
Budsjett

2020
Faktisk

2021
Budsjett

2021
Prognose

2022
Budsjett

2023
Budsjett

Driftsresultat
Driftsinntekter
Salgsinntekter
3210 Kursinntekter
3220 Kontingenter
3225 Støtte fra KKD til adm.
3226 Støtte og kompensajon fra krisepakken
3230 Prosjektstøtte fra KUD Kurs
3231 Prosjektstøtte NAML
3240 Norsk Sertifisering
3256 Andre inntekter
Salgsinntekter
Annen driftsinntekt
Driftsinntekter
Driftskostnader
Varekostnad
4020 Honorar Foredragsholdere
4440 Kostnader Kurs
4441 Kostnader Andre prosjekter
Varekostnad
Lønnskostnad
Lønnskostnader
Annen driftskostnad
Annen driftskostnad
Driftskostnader
Driftsresultat
Finansinntekter og finanskostnader
Finansinntekter
Finanskostnader
Netto finansresultat
Ordinært resultat før skattekostnad
Ordinært resultat
Årsresultat
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2 500 000
830 000
300 000
0
500 000
0
76 000
374 000
4 580 000

1 602 732
802 650
300 000
0
500 000
0
68 000
376 918
3 650 300

2 100 000
830 000
300 000
0
500 000
0
76 000
80 000
3 886 000

588 185
922 100
300 000
237 415
500 000
0
72 000
62 016
2 681 716

2 200 000
850 000
300 000
0
500 000
80 000
160 000
4 090 000

800 000
900 000
350 000
150 000
500 000
0
80 000
210 000
2 990 000

1 600 000
1 000 000
350 000
0
500 000
0
90 000
200 000
3 740 000

1 700 000
1 100 000
350 000
0
500 000
0
90 000
300 000
4 040 000

4 580 000

3 650 580

3 886 000

2 681 716

4 090 000

2 990 000

3 740 000

4 040 000

250 000
1 313 392
650 000
2 213 392

115 066
976 284
122 319
1 213 670

150 000
1 200 000
200 000
1 550 000

33 466
386 071
55 462
474 999

150 000
1 200 000
200 000
1 550 000

80 000
400 000
100 000
580 000

150 000
750 000
100 000
1 000 000

170 000
800 000
150 000
1 120 000

1 549 994

1 424 220

1 503 494

1 409 785

1 613 494

1 583 420

1 786 510

1 854 183

800 000
4 563 386
16 614

805 691
3 443 580
207 000

796 500
3 849 994
36 006

752 593
2 637 377
44 339

798 500
3 961 994
128 006

793 500
2 956 920
33 000

844 500
3 631 010
110 000

866 500
3 840 683
200 000

7 500

8 989
833
8 156
215 156
215 156
215 156

7 500

4 724
2 162
2 562
46 901
46 901
46 901

7 500
0
7 500
135 506
135 506
135 506

5 000
2 000
5 000
38 000
38 000
38 000

5 000
2 000
5 000
115 000
115 000
115 000

5 000
2 000
5 000
205 000
205 000
205 000

7 500
24 114
24 114
24 114

7 500
43 506
43 506
43 506
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Valgkomitéens forslag til nytt styre og kontrollkomité for perioden 2021-2023

SAK 11 VALG AV STYRET I BAD PARK OG IDRETT FOR 2021-2023

Leder

Anne-Marit Almås Marken (ny)
Vefsn kommune

Nestleder

Jorid G. Ferner (gjenvalg)
Trondheim kommune

Styremedlem BAD

Oliver Kofler (gjenvalg)
Oslo kommune

Styremedlem BAD

Håkon A. Egeberg Johansen (ny)
AdO Arena, Bergen kommune

Styremedlem PARK

Morten Anker-Nilssen (gjenvalg)
Oslo kommune

Styremedlem PARK

Hanna Tangvald (gjenvalg)
Fredrikstad kommune

Styremedlem IDRETT

Bård Andresen (gjenvalg)
Vestfold fylkeskommune

Styremedlem IDRETT

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

Varamedlem BAD

Tore Opheim (gjenvalg)
Asker kommune

Varamedlem PARK

Kine M. Krogh Olesen (Utvalg lek)
(gjenvalg) Stavanger kommune

Varamedlem IDRETT

Eli-Jeanette Olsen (gjenvalg)
Harstad kommune

Valgkomiteen har bestått av:
Torunn Korneliussen, (leder) Akershus
Fylkeskommune
Odd Willy Støve, Sandnes kommune
Bjørn Åge Berntsen, NTNU, SIAT
Siv-Hege Helsing Schrøen, Tromsøbadet
Varamedlemmer:
Maria Røed Kyhn, Drammen kommune
Jan Reinertsen, CH Prosjekt AS
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PRESENTASJON AV FORESLÅTT STYRE FOR PERIODEN 2021-2023
Leder
Anne-Marit Almås Marken

Håkon A. Egeberg Johansen
Håkon er 54 år, gift og to barn. Er opprinnelig fra Egersund, men
bor i Bjørnafjorden kommune og jobber på åttende året som Adm.
Direktør i AdO arena drift as i Bergen. De drifter og utvikler Norges
hovedanlegg i svømming og stup og de to historiske sjøbadene,
Nordnes Sjøbad og Sandviken Sjøbad. Vi har ca. 130 ansatte (helog dletid) og nærmere 400 000 besøkende i et normalt år. Håkon
jobber aktivt for å finne en god balanse i anleggene mellom
toppidrett, breddeidrett, kurs, skole og ikke minst folkehelse. Han
har en militær og sivil utdannelse, og bekgrunn som offiser og
HR. Håkon er også styremedlem i Abelia/NHO Idrett og har vært
styreleder i et IL, samt trener i fotball og svømming på breddenivå.

Anne-Marit er 37 år, gift og har tre barn. Hun er idrettsutdannet
og har utdanning innen innkjøpsledelse, samt organisasjon og
ledelse. Etter utdanning gikk hun inn i stillingen som avdelingsleder
idrett i 2010, med ansvar for kommunale idrettsanlegg. I 2017 gikk
veien videre til stillingen som Enhetsleder folkehelse, og ansvar
for fagområdene overordnet folkehelsearbeid, friluftsliv, idrett
og frivillighet. På fritiden er hun glad i å være ute og friluftsliv er
viktig for henne. Hun er også aktiv i den lokale idretten og har
hatt ulike verv i den forbindelse. Anne-Marit er en entusiastisk og
hverdagslykkelig livsnyter. Hun er iderik, engasjert og systematisk.
Samarbeid verdsettes og hun blir motivert av gode relasjoner, tar
gjerne initiativ og liker god fremdrift.
Nestleder

Styremedlemmer PARK

Jorid Gunnardatter Ferner
Jorid er 52 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 tillitsverv innen idretten på Stjørdal,
og har tidligere bl.a. sittet i styret i Norges klatreforbund 1996-2000.
Hun har sittet i styret i fem perioder

Morten Anker-Nilssen
Morten er 47 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, Naturog miljøveileder. Morten jobber i dag som parksjef ved Universitet i
Oslo. Han har tidligere jobbet 15 år som både parkforvalter og leder
for parkseksjonen i Bymiljøetaten, Oslo Kommune. Han har også
erfaring 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 fire perioder.

Hanna Tangvald

Styremedlemmer BAD
Oliver Kofler
Oliver er 47 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 tre
perioder.
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Hanna er 44 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 i fire 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. Dette har vært hennes første periode i
styret.
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Styremedlemmer IDRETT
Bård Andresen

Kine Krogh Olesen

Bård er 51 år og fra Nøtterøy. Han er gift og har tre 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 og Telemark fylkeskommune.
Mellom 1997 og 2007 var han daglig leder i Oslostudentenes
idrettsklubb. Bård jobber med toppidrett, idrettsanlegg,
stipendordninger og mange ulike oppgaver innenfor friluftsliv
i fylkeskommunen. De siste årene har han blant annet vært
prosjektleder for Padleleden i Vestfold og Telemark.

Kine er 35 år og bor på Fiskå. Hun har sambo og to barn i
barnehagealder. 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. Dette har vært hennes første periode i styret.

Siri Ask Fredriksen
Siri er 48 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. Dette har vært hennes første periode i
styret.

Varamedlemmer
Tore Opheim

Eli-Jeanette Olsen
Eli er 33 år og bor i Harstad. Hun har studert idrettsvitenskap med
fordypning innenfor «sport management» fra Universitetet i SørøstNorge. 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. Dette har vært hennes første periode i styret.

Tore er 48 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.
Dette har vært hans første periode i styret.
Kine Krogh Olesen

43

44

SAK 12 VALG AV KONTROLLKOMITÉ OG VALGKOMITÉ FOR 2021-2023
Forslag til kontrollkomité for 2021-2023
					Leder					Anne Berit Lund Haube

										

										Østfoldbadet, Askim (ny)
						Bjørn Åge Berntsen
						NTNU, SIAT
									
				

					Medlemmer				Ane Kristine Rostrup

										Sandnes kommune (gjenvalg)

										Line Kongssund

				

										Stange kommune (gjenvalg)

Styrets forslag til valgkomité for 2021-2023

				
				
					Varamedlemmer			

					

Leder					Siv-Hege Helsing Schrøen
						Tromsøbadet 			

						Maria Røed Kyhn
						Drammen kommune
									
							

Medlemmer				
						
						Jan Reinertsen
						CH Prosjekt AS

						Torunn Korneliussen
						Akershus fylkeskommune

						Odd Willy Støve
						Sandnes kommune
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SAK 13 FASTSETTE TID OG STED FOR NESTE LANDSMØTE
					

VEDLEGG 1

Styret foreslår at neste Landsmøtet blir avholdt i forbindelse med Landskonferansen i Fredrikstad 2023.

OVERSIKT BETALENDE DELTAKERE 2019:
(ikke i beregnet foredragsholdere, kursleder mm)
Kursstige bad = 6 kurs avholdt
Kursstige bad: Vannbehandling, Tønsberg 13.-14. februar
Kursstige bad: Renhold, Drammen 29.-30. april
Instruktørkurs Livredning, Oslo 12.-14. juni
Instruktørsamling Livredning, Oslo 2.-3. september

8 stk
14 stk
11 stk
19 stk

Kurs kjøpt av andre:
Kursstige bad: Vannbehandling, Finnsnes 24.-25. september
Kursstige bad: HMS Morsjøen, 23.-24. oktober

25 stk
11 stk

Til sammen:

99 stk

Idrettskurs = 3 kurs avholdt
Workshop: Aktivitesarenaer for ungdom nye typer anlegg, Oslo 19. mars
Kunstgress - Ny forskrift – konsekvenser, Oslo 10 september
Kunstgresseminar, Oslo 23.-24 oktober

31 stk
22 stk
24 stk

Til sammen:

77 stk

Parkrelaterte kurs = 7 kurs avholdt
ISY Park – brukermøte, Gardemoen 7. februar
Inspektørtreff-lekeplass, Oslo 12. februar
Introduksjonskurs lekeplassutstyr, Drammen 18.-19 mars
Inspektørkurs lekeplassutstyr, Drammen 18.-21 mars
Introduksjonskurs lekeplassutstyr, Drammen 18.-19 november
Studietur Malmö og Alnarp, 22.-23 august
Grønt Nettverk, Trondheim 11.-12 september

12 stk
17 stk
23 stk
8 stk
8 stk
13 stk
41 stk

Til sammen:

122 stk

Konferanser / andre arrangement = 2 stk avholdt
Landskonferanse
Studietur Idrett- bad- og nærmiljøanlegg 5.-7. november

99 stk
22 stk

Til sammen:

121 stk

Arrangement i samarbeid med andre:
By i barnehøyde
Badeteknisk 19, Hamar 13.-15. mars
Landskonferanse friluftsliv, Trondheim 22.-24 mai
Grønn galla

246 stk
350 stk
263 stk
132 stk

Til sammen:

991 stk

Deltakerantall totalt:

1410 stk

Totalt 22 kurs og gjennomførte arrangement
6 Avlyste/Utsatte arrangement:
BAD
IDRETT

PARK
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Ny forskrift – konsekvensar for badet (utsatt da forskriften ikke er ferdigstilt)
Drift og vedlikehold av idrettsbygg og idrettsanlegg
Drift og vedlikehold av friidrettsanlegg
Isbaneseminar
HMS – sikkert anlegg alles ansvar
Bynært friluftsliv, Stavanger
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DELTAKEROVERSIKT ARRANGEMENTER I 2020:
(ikke i beregnet foredragsholdere, kursleder mm)

DELTAKEROVERSIKT ARRANGEMENTER – hittil 1.halvår 2021:
(ikke i beregnet foredragsholdere, kursleder mm)

Kursstige bad = 3 kurs avholdt
Kursstige bad: Service, 21.09, 23.09, 14.10 og 19.10 - digitalt
Instruktørkurs Livredning og beredskap, 8.-10. september - Bergen
Instruktørsamling Livredning, 10 desember – digitalt

12 stk
8 stk
38 stk

Til sammen:

58 stk

Idrettskurs = 3 kurs/arrangement avholdt
Fremtidens kunstgress, 26.-27. oktober
Fysisk deltakelse
Digital deltakelse
Aldersvennlige aktive samfunn, 10 juni - Digitalt
Fagdag: Padleled Vestfold, 26.-27. august

25 stk
32 stk
35 stk
9 stk

Til sammen:

98 stk

Parkrelaterte kurs = 5 kurs avholdt
Inspektørtreff-lekeplass, 5. februar, Oslo
Introduksjonskurs lekeplassutstyr, Drammen 2.-3 mars
Inspektørkurs lekeplassutstyr, Drammen 2.-6. mars
Grønt Nettverk, 17. september - Digitalt
Skolegården, 27. mai - Digitalt

17 stk
10 stk
16 stk
34 stk
95 stk

Til sammen:

172 stk

Deltakerantall totalt:

328 stk

Kursstige BAD
Kursstige bad: RENHOLD, 9.06, 10.06, 11.06 - digitalt

21 stk

Til sammen:

21 stk

Idrettskurs = 3 kurs/arrangement avholdt
Sikkert anlegg- alles ansvar, 24/2 – digitalt
Snøproduksjon, 27/4 - digitalt
Nærmiljøanlegg, barnehage og skolegård, 26/5 -digitalt

60 stk
58 stk
42 stk

Til sammen:

160 stk

Parkrelaterte kurs = 5 kurs avholdt
Nærmiljøanlegg, barnehage og skolegården 26/5 -digitalt
Introduksjonskurs lekeplassutstyr, 9.-10./3 - digitalt
Inspektørkurs lekeplassutstyr, 15.-16./3 - digitalt
Introduksjonskurs lekeplassutstyr – 7.-8./4 - digitalt
Skreddersydd lekeplasskurs for gruppe, 22.24/3 - digitalt

42 stk
10 stk
5 stk
7 stk
10 stk

Til sammen 8 avholdte arrangement:

74 stk

Totalt antall deltakere, hittil:

213 stk

10 avlyste eller utsatte arrangement:

Totalt 11 kurs og gjennomførte arrangement.

BAD

Kurs for instruktører i Livredning og beredskap, juni (desember)
Ny driftstandard (NSEN15288) + ny forskrift for badeanlegg, mai
Badeteknisk 2021, mars, juni – (oktober)

IDRETT

Isbaneseminar, mars (november)
Bærekraftig drift og vedlikehold av friidrettsbaner og idrettsbygg, april
Padleled Telemarkskanalen, juni

PARK

Inspektørtreff, januar

FELLES

Landskonferansen i Tromsø, juni, august (2022)
SoMe- seminar for idrettsanlegg, april
FSB Cologne, Køln, oktober

14 avlyste eller utsatte arrangement:
BAD

Drift/Internkontroll med HMS og FDV
Klima og ventilasjon
Ny forskrift; konsekvenser for anlegget x 2

IDRETT

Isbaneseminar
Fagdag: Drift og vedlikehold av friidrettsbaner
Fagdag: Drift og vedlikehold av idrettsbygg
Fagdag: Sikkert anlegg – alles ansvar (2stk)
Fagdag: Kunstgress; Det grønne skiftet – ny forskrift
Seminar: Snøproduksjon og skileik
Studietur: Idretts- og nærmiljøanlegg Sandane
Seminar: Anleggsseminar

PARK

Introduksjonskurs lekeplassutstyr
Inspektørkurs lekeplassutstyr
Lekeplassutstyr – Montørkurs
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