Postboks 507
8907 Brønnøysund

E-post: post@bilfotball.no
Web: bilfotball.no
Org.nr: 982 605 172

BIL fotball - en utviklingsarena til glede og begeistring!

Tid
Sted
Deltakere
Fravær
Neste møte
Referent

35/18

Tirsdag 25. september, kl. 19:00 – 20:30
BILs klubbhus
Arne R. Hartvigsen, Egil Heitmann, Cecilie Einvik, Marius Horn og Kurt A. Nilssen
Rinda Cecilie Enoksen og Leif Morten Slotvik
Tirsdag 16. oktober 2018
Kurt Arve Nilssen

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

36/18

Torghattmessen – oppsummering og økonomistatus
Det er gjennomført et evalueringsmøte. Der ble det utarbeidet en del spørsmål
som skulle inngå i evalueringen av messa. Evalueringsskjema er i etterkant av
møtet sendt, og flere tilbakemeldinger er mottatt.
Plassering/område
Området fungerte bra, og vi har utvidelsesmuligheter.
Innsalg utstillere
Her må vi komme tidligere i gang. Helst bør vi ut med forhåndsinformasjon
snarest om tidspunkt for Torghattmessen 2019.
Oppfølging utstillere, info og kontakt underveis
Info gikk ut til fakturaadresse. Oppfølging av utstillere underveis kan vi bli bedre
på. Kaffe og vaffel ved ankomst levert på stand vil være en fin gest.
Underholdning
Underholdningen var grei, men potensialet er stort. Messen bør budsjettere med
økt underholdningsaktivitet, men samtidig se på kostnadsbildet

Teltgruppen
Fungerte greit. En liten utfordring organisatorisk da vi må ha flere til å bidra her.
Det har vi imidlertid en løsning på.
Transport gult/kjøkken til og fra
Fungerte også greit.
Scene/lyd (Vega Media)
Veldig bra. God samarbeidspartner
Kafé – er det en tanke å organisere alt selv mht mat/kaffe/kaker
Godt organisert, og fungerte tilsynelatende godt. Bra omsetning.
WC/toalettforhold
Greit å bruke KRED så lenge de har åpent. Utfordringer før KRED åpnet søndag.
Vann
Nok med vann til kafé.
Søppel
Fungerte greit
Vakthold
Vi hadde vakthold.
Takkeannonse
Erik lager et utkast der alle tas med; frivillige, utstillere, samarbeidspartnere,
bidragsytere, etc.
Økonomi
De fleste har betalt og de fleste regninger er kommet og betalt. Det må
utarbeides et budsjett for «drifta» av messen.
Organisering
Vi ser at dette kan være tidkrevende, og må være villige til å profesjonalisere
dette noe. Et lite effektivt messestyre på 2-4 personer som rapporterer til styret i
BIL fotball burde være det optimale. De må også ha et budsjett å forholde seg til,
med tanke på underholdning og eventuelt annet. Det praktiske med boder, kafé,
scene, gulv og telt fungerte greit gjennom fotballgruppen.
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Økonomidelen Torghattmeseen 2018
NB: Oversikten gjelder 01.01 – 23.09
Inntekt salg
Annen inntekt
Sum salgs- og driftsinntekter
Kostnader solgte varer
Aktivitetskostnad
Andre varekostnader
Sum varekostnad
Bruttofortjeneste
Personalkostnad
Sum personalkostnader
Transport
Energi
Leie utstyr
Driftsmaterialer
Vedlikehold
Reise
Salg markedsføring
Adm. kostnader
Sum driftskostnader
Sum personalkost og driftskost
Driftsresultat

Regnskap
-218 400
- 10 000
-228 400

Budsjett
-245 000
-31 500
-276 500

Avvik
26 600
21 500
48 100

45 127
5 250
1 533
51 910
-176 490

105 500
9 500
1 500
116 500
-160 000

-60 373
-4 250
33
-64 590
-16 490

1 520
1 520

10 500
10 500

-8 980
-8 980

0
4 739
10 497
4 494
729
0
18 813
0
39 671
41 191
-135 299

8 000
3 000
43 750
13 350
5 000
2 000
25 000
200
100 300
110 800
-49 200

-8 000
1 739
-33 254
-8 456
-4 271
-2 000
-6 187
-200
-60 629
-69 609
86 099

Det ser ut som vi får et overskudd på rundt NOK 120.000. Vi mangler noen krav fra
underholdning og transpot. Eventuelle «tap» er ikke tatt med i oppsettet.
Kommentar: Ut fra forutsetningene er vi godt fornøyd med resultatet.

Brønnøysund IL Fotball
Postboks 507
8907 Brønnøysund

post@bilfotball.no
bilfotball.no
Org.nr 982 605 172

Omsetning sammenlignet med 2017
Omsetningstall Torghattmessen
2018
Billetter fredag
Billetter messefesten
Loddsalg
Kiosksalg
Messefest (kiosk)
Standleie
Politiske partier
Tivoli
Aktivitetsstøtte
Messelaug
Vareauksjon
Brønnøy kommune
Annet
Veksel
Sum

27 510
98 900
25 000
10 000
66 990

228 400

2017
34 350
59 445
43 330
32 195
141 600
3 500
50 000
46 000
34 391
20 000
380
-12 000
453 191

De største endringene fra 2017 er at inntekt fra lotteri faller bort. Støtte fra Brønnøy
Kommune ikke mottatt, og ny avtale med Hugos Tivoli medfører en halvering, og vi hadde
ikke messelaug i 2018. Vi hadde heller ikke gatefest, og inntekt fra kiosk og billetter utelates.
Vareakusjon er en stor «suksess».
Kommentar: Evaluerinen etter messen tar opp innteksmuligheter vi har.
Utstillere 2018
Celekt
David Matos
Nortura
TIK Spekemat
Grill 76
Mediehuset
Berit Mienna
Canal Digital (FM)
Unni Amli
Tine SA (TRM)
Hartvigsen
Norsk Havbrukssenter

Impoco
Arve Andreassen
Sinus AS
BIL-lotteri (Høylandet Auto)
BA
Sparebank 1 Brønnøysund
Kaffebrenneriet Forvik
Brattlia Økogård
Tupperware (Gunn Vågan)
Christel Moe
Abdo Import
Polarbad

Markus Smultringer
Heimlaga AS
Fasadeprodukter
Sentrum Marina
Indian Import
Tanitas Thaimat
Mirandas Import
Brønnøy Hørselslag
Bilpartner
Toyota
Kåre Nervik Bilforretning

32 utstillere ved årets messe, og det er en nedgang på to stykker fra 2017. Dette gir oss en
større nedgang økonomisk da flere «store» utstillere ikke var med i 2018.
Referat: Det er foretatt en grundig evalurering av Torghattmessen, og forbedringspunkt samt
feedback fra utstillere er mottatt. KAN orienterte om økonomien etter messen
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BIL-lotteri, info og status. Organisere salg på AMFI frem til 01.12.18
Det er solgt lodd for cirka NOK 300.000 så langt. Vi har solgt lodd på
Torghattmessen, Dalbotndagan og Tiendebytte i Mosjøen
Planen videre er nå å gå ut til næringsdrivende i regionen.
EH trenger en mailliste for bedriftene i regionen. Næringsforeninga sitter på
mange firma-adresser. Planen er å sende ut en mail til aktuelle bedrifter i
oktober.
Det er fremdeles flere spillere som ikke har hentet ut sine lodd. Vi har pr 25/9 ca
80 stk. som ikke har hentet sine lodd, og dette er ca halvparten av spillerne våre.
Referat: EH orienterte om status for lotteriet. Vi diskuterer mulighetene videre
Havnesenteret
Det vil bli gjort et forsøk på å sette inn bilen på Havnesenteret til helga(fredag),
og vi planlegger å la denne stå ut oktober. Vi må få noen til å selge lodd i
ukedagene og helgene. Det foreslås å tildele helger til lag fra førstkommende
helg og ut oktober. Vi må også alliere oss med noen butikker på senteret til å
selge lodd i ukedagene.
Referat: I tillegg til de foreslåtte tiltakene, diskuterte vi flere løsninger.
Vedtak: ARH setter opp en oversikt over hvem som skal stå og selge lodd på
Havnesenteret og tildeler helger. Lagene kontaktes. EH forespør butikker på
senteret om de kan selge lodd i ukedagene.
Veien videre
Etter evalueringa ser vi at vi må sende ut info tidligere. Det har dukket opp flere
spørsmål som vi kan jobbe videre med:
- Hvordan skal vi klarer å få flere til å hente ut lodd?
- Skal vi selge lodd til næringsdrivende?
- Det sees på muligheten for salgsdager i Sandnessjøen og Namsos.
Referat: Vi diskuterte flere muligheter. Samtidig føler vi en viss skuffelse over at
vi ikke klarer å få flere til å selge lodd. Lotteriet er en fantastisk mulighet for å
bedre økonomien i fotballgruppa. Vi legger ut på lagenes facebooksider hvor
mange som ikke har hentet i det aktuelle laget.
Vedtak: ARH lager en oversikt og legger ut på lagenes facebooksider. EH sender
over «statistikk»/navneliste til ARH.
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Treningsavgift – status
Vi avdekker at det er gjengangere som ikke betaler treningsavgift, henter
dopapir, henter lodd, andre aktiviteter i fotballgruppa sin regi osv.
Pr 25/9 har BIL fotball 177 spillere som skulle ha betalt treningsavgift, av disse er
det 40 som ikke har betalt.
Referat: Vi må se på hva vi kan gjøre for å få «alle» til å betale. Diskusjonen tas
på et senere møte.
Vedtak: ARH «vasker» liste og skriver ut fakturaer. Disse overleveres personlig.

39/18

Eventuelt
Ingen saker.
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