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BIL fotball - en utviklingsarena til glede og begeistring!

Tid
Sted
Deltakere
Neste møte
Referent

40/18

Tirsdag 23. oktober, kl. 19:00 – 21:05
BILs klubbhus
Arne R. Hartvigsen, Egil Heitmann, Cecilie Einvik, Marius H. Horn, Leif M. Slotvik
Tirsdag 27. november 2018
LMS

Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkalling og saksliste gjennomgått, og ingen bemerkninger. Godkjent.

41/18

Torghattmessen
Vi bør komme i gang med planleggingen av messen 2019. LM får i oppgave å få
på plass et styre som kan jobbe aktivt for en god Torghattmesse. Vi legger opp
til mulighet for en liten godtgjørelse for arbeidet.

42/18

BIL-lotteri
Det er nå solgt lodd for cirka NOK 330.000, og vi er snart i mål vedrørende
dekning av genvinster, inkludert el-bilen. Nå er det med andre ord nettoen som
skal på plass. Med en innsats nå frem til desember, vil vi sitte igjen med et fint
overskudd. Et overskudd som bidrar til aktivitet og en fortsatt fornuftig
treningsavgift. Det er fortsatt loddblokker igjen for de som er utsolgt, og kunne
tenkt seg å selge mer. Flott innsats fra de som bidrar.

43/18

Økonomistatus
Vi ser ikke for oss noen store utgifter, og har brukt ¾ av kassakreditten.

44/18

Inntekter til drift

Styremøte #7 2018

Vi sliter med å få alle til å bidra i vår iver etter å holde treningsavgiften så lav
som mulig. Vi har fortsatt for mange «gratispassasjerer» med henhold til
treningsavgift og/eller dugnadsarbeid. Vi vil intensivere dette arbeidet i 2019.
Mange gjør en kjempeinnsats for fellesskapet i BIL fotball, men det blir for lite
når ikke alle bidrar.
Dugnad utgjør en svært viktig ressurs for oss, og er ofte helt avgjørende for at vi
skal kunne gi et aktivitetstilbud. Dugnadsånden er derfor viktig å ta vare på.
Spesielt BIL-lotteriet ville gitt oss et løft økonomisk dersom alle hadde bidratt. Vi
ser at dugnad er en utfordring for mange. Vi vil vurdere høyere treningsavgift og
redusere treningsavgiften for de som – med litt arbeidsinnsats – ønsker å bidra
med litt dugnad. Som kjent kan vi ikke pålegge noen å delta på dugnad, men
styret hadde et håp om at alle ønsket å bidra til aktivitet og lav treningsavgift.
Dette er noe vi vil jobbe med frem til årsmøtet.
45/18

Torghatten Arena (TA)
Beklageligvis drar oppstarten ut. Vi trodde finansieringen var på plass, men så
fikk vi svar fra departementet at de hadde redusert spillemidlene betydelig. Det
vil bli sendt anke da det er flere punkter i reduksjonen vi ønsker vurdert på nytt.
Dette medfører at vi ikke får byggestart før endelig svar fra departementet
foreligger.

46/18

Eventuelt
Futsal
Svak organisering fra arrangørens side og med tanke på vår økonomiske
situasjon, tilsier dette at vi ikke skal melde på lag i futsalserien 2018/19.
Før sesongstart 2019
- Foreldrekontakt/oppmann skal være på plass før lag påmeldes seriespill.
SU påser at dette følges.
- Treningsavgift skal være betalt innen forfall. En måned etter forfall vil liste
over de som ikke har betalt bli sendt trenere/foreldrekontakt. Ved for få
betalende vi laget bli trukket fra seriespill.
- Styret ber SU se nøye på lagpåmeldingen for 2019. 2018-sesongen har
gitt utfordringer med mangel på spillere i aldersgruppen de tilhører,
spesielt vårt A-lag. Dette har medført til hospitering på bekostning av
spillernes egne lag. Styret ber SU vurdere å starte opp i lavere divisjon
neste sesong for å få et fullverdig juniorlag, og samtidig kanskje lokke
flere fra C-laget til seriespill fra og med neste sesong.
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