
 

Tid: 3.7.16 Kl. 2030 - 2350 

Sted: BILs Klubbhus 

Deltagere: Gunvald Mathisen, Rinda C. Enoksen, Leif M. Slotvik, Bertil Einvik, Cecilie Einvik, Marius H. Horn 

Neste møte: 7.august kl. 1900 

Referent: LMS 

 

 

Sak Tema Ansv Frist 
20 Møteplan – enighet om å prøve å følge denne LMS straks 
21 BILs overgangsplan for aldersbestemte klasser -  Vedlagte utkast til overgangsplan 

oversendes SU og deretter til IL Tjalg. 
LMS snarest 

22 Faktura for B-kort, Kippermocup. G11 – Denne betales, men nye retningslinjer vil foreligge 
for 2017 

BE snarest 

23 Fotballskole 8-12 august – Enighet om å støtte initiativtakerne til dette arrangement. 
Viktig at det planlegges i god tid slik at alle er forberedt og satt av tid til. Vedrørende 
sponsing så er det viktig at dette klareres med styret i BIL fotball, i forkant. 
Innbetaling over bank ved påmelding. 

LMS snarest 

24 AFS- fotballinteressert vertsfamilie – Støttes og info legges ut på BILs nettside, og 
oppfordrer fotballforeldre til å vurdere en fotballinteressert AFS-er i sin familie ett år. 

LMS Alexander 

25 Fotball FO - oppfølging av tidligere planlegging – Styret ønsker en oppfølging av dette og 
oppfordrer BILs hovedlag til å følge dette opp med tidligere initiativtakere og 
styrebehandling. 

LMS Sendes 
hovedlag 

26 Offentliggjøring av referat – enighet om offentliggjøring av referat, legges ut på 
www.bilfotball.no 

LMS Alexander 

27 Økonomireglement – Vedlagte utkast til økonomireglement sendes ut på høring, til SU og 
trenere, med frist satt til 1. september 2016. 

LMS Innen 1.1. 
2017 

28 Eventuelt –  

 Reiseregning BIL G 2004. Kippermoen. Km godtgjørelse dekkes i henhold til 
regning. Km godtgjørelse settes til kr. 1,00. Nye retningslinjer vi gjelde fra 1.1.2017 

 Ønske om en klargjøring av sponsorinntekter og bidrag fra oss til de forskjellige 
sponsorer og klassifisering av sponsorer  

 Gunvald og Bertil orienterte om økonomien. Økonomien er ikke god med bl.a. et 
kassakredittlån på 200 tusen. Det dukker opp gamle fakturaer. Vi betaler på 
diverse lån. Utestående treningsavgifter og egenandeler etc. Det vil bli gjort en 
jobb fremover med å få oversikt over økonomi og gjøre tiltak slik at vi får en 
økonomi som er tilpasset driften.  

BE 
LMS 

snarest 
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