
 

Tid: 10.10.16, kl. 20:30 – 22:50 

Sted: BILs Klubbhus 

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

Neste møte: Mandag 14. november kl. 19:00 

Referent: LMS 

 

 

Sak Tema Ansv Frist 
40 Godkjenning av innkallelse og saksliste – ok 

 

  

41 Torghattmessen 2017 og evaluering av messen 2016 – Ole Inge, Arnt og Margrethe møtte 
fra Styret i Torghattmessen. Ole Inge hadde en grundig gjennomgang. Enighet om å 
videreføre Torghattmessen i regi av BIL Fotball. Dette er vår viktigste inntektskilde og her 
må alle delta for bl.a. å holde nede treningsavgiften. Primært ønskes ingen kamper for de 
eldste denne helgen. Bortekamper må unngås. Helgen i uke 34 må forbeholdes dugnad for 
Torghattmessen. Må vurdere innkjøp av mer telt for å øke inntektssiden. Ole Inge sjekker 
ut pris. Viktig å få på plass et velfungerende styre. De sittende styremedlemmer fortsetter i 
styret, med Margrethe som leder. Det er behov for to styremedlemmer til. 

OIJ 
 

42 Superinvite – ny påmelding og betalingsløsning – LM hadde en gjennomgang. Styret ser 
positivt på å prøve superinvite da denne vil bli arbeidsbesparende for oss. LM iverksetter 
det formelle. Enstemmig vedtatt 

  

43 Sponsorpakker – utkast fremlagt, enighet om å jobbe videre med dette frem til neste 
møte 
 

  

44 Eventuelt --  
1) Påmelding trenerkurs - enighet om å betale påmeldingsavgift for trenerkurs i 
Brønnøysund. Det forutsettes at deltakerne fortsetter i BIL og bidrar som trenere i 2017/18 
2) Påmelding keeperkurs i Mosjøen – enighet om å støtte påmeldingsavgift. Forutsettes at 
deltakerne fortsetter i BIL og bidrar som trenere/opplæringsstøtter i 2017/18 
3) Roy Arve Pedersen og Jan Solbakk får dekket sin påmeldingsavgift Ifm trenersamling 
4) Ønske om administratortilgang til et styremedlem til BIL fotballs Facebookside. LM 
kontakter dagens administratorer 
5) Viktig å få på plass gjennomgående trenerfunksjoner for aldersbestemte lag opp til A-
lag. Kurt lager et utkast. 
6) Dopapir – Vi tar en siste runde med dopapirutdeling onsdag og torsdag denne uke fra kl. 
17:00 – 18:00. Minimum to sekker pr. familie. Oppmøte kaia, under registrene 
7) Gjennomgang av innkomne eposter: Søppelutfordring ved dagens kunstgressbane – her 
er det ryddet og to søppeldunker satt opp med søppelsekk i. Oppfordrer alle til å påse at 
søppel ikke slenger rundt på vår bane 
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