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Tid Tirsdag 15. august, kl. 19:00 – 22:00 
Sted BIL Klubbhus 
Deltakere Kurt A. Nilssen, Leif Morten Slotvik, Bertil Einvik, Cecilie Einvik 

Fra SU: Knut Johansen, Roy Arve Pedersen, Ole Bjørn Nilsen, Jan Solbakk 
NB: SUs deltakere forlot møtet kl. 20:50 

Neste møte Tirsdag 10. oktober 2017 
Referent LMS 

 

 

Sak Tema 
23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – OK 

 

24/17 Økonomistatus – Bertil Orienterte. Fortsatt noe utestående fra egenandeler i 
forbindelse med Storsjöcupen. Tine Fotballskole og kontingent for høstsesongen. 
 

25/17 Hjemhenting av spiller – Styret støtter ønske fra SU med en begrensning oppad på 
kr 6.000,- for høstsesongens kamper. Dette gjelder Tobias Lund Korsgaten 
(militærtjeneste). Dette begrunnes med stort frafall og behov for kontinuitet i A-
lagsstallen. 
 

26/17 Fotballsamarbeid med Sømna IL – Styret ser at hele Sør-Helgeland sliter med 
frafall i de eldre årgangene, og for å få til et godt tilbud til de aktive må det forsøkes 
å få til et samarbeid mellom klubbene. Fotballstyret v/ LMS kontakter Sømna med en 
skriftlig henvendelse om mulighet for samarbeid. 
 

27/17 Torghattmessen: Status – Grundig gjennomgang og det meste ser ut til å være på 
plass. LMS kontakter messestyret for avklaringer. Viktig at alle som er satt opp på 
oppgavene i forbindelse med messen møter opp og ivaretar de oppgavene de er 
satt til. Messen er en stor bidragsyter for å holde treningsavgiften moderat. 
 

28/17 Garderober: klubbhus – Garderobene skal være ferdigstilte før årsskiftet 2017, og 
styret ønsker å gå inn med de midler som finnes på TA-kontoen. 
 

 

 

 

 

http://www.bilfotball.no/
mailto:post@bilfotball.no


 
 

  
 
 

 

Postboks 507 

8901 Brønnøysund 

Org.nr: 982 605 172 

www.bilfotball.no 

post@bilfotball.no  

 

 

 

29/17 Orienteringssaker 
 
Torghattmessen: Loddsalg – Utdeling onsdag 16.08 fra 19:00 – 21:00 på 
klubbhuset. Husk innlevering av loddblokker i kafeen i messeteltet senest på torsdag 
24.08 
 
Lån Torghatten Arena – LMS orienterte. Årlig utgift på 194.000 og tilskuddet fra BK 
er redusert til 70.000. Tiltak vil bli gjort for å begrense dette gapet. 
 
Resultattavle – Tine har sponset resultattavle til BIL. En stor takk til Tine som er en 
betydelig bidragsyter til BIL fotball. Resultattavlen vil bli satt opp når strømtilgangen 
er avklart. Strøm til lysmast kan ikke benyttes. 
 
Kalk – 12x 500 kilos sekker fin innkjørselskalk er gitt BIL fotball av Brønnøy Kalk for 
å legge foran tribunen. 
 

30/17 Eventuelt 
 
NFFs julekalender – Enighet om ikke å bestille denne i år. Vurdere andre 
inntektskilder for å begrense økning i treningsavgiften. 
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