Årsmøte BIL Fotball
Onsdag 5. mars 2014
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1. Åpning
Ole Inge ønsket alle medlemmer velkommen.
2. Godkjenning dagsorden/innkalling
En innmeldt sak til styret, sak 9. Ingen innvendinger til innkallingen
3. Valg av møteleder og referent
Ole Inge Jenssen møteleder og Renate Mathisen referent, vedtatt.
4. Gjennomgang årsmelding 2013 – se eget utdelt notat for detaljer.
a. Sportsplan: Viser målsettinger med overordnet mål og sportslige mål. Viktige stikkord er
tilhørighet og stolt av klubben. Sportsmessig klarte man ikke å realisere mål på Senior
nivå, men ellers har aktivitetsnivået vært høyere enn noen gang. Når det gjelder arena
har det vært mye dugnad og stor innsats knyttet til fotballhall. BIL fotball har vært en stor
bidragsyter for andre idretter ved å sette opp hallen. I tillegg kom det opp knytt
kunstgressdekke våren 2013. Det er mange planer om sportslige arrangement, men man

lider under det at Fotballhallen ikke er oppe, men det har vært arrangert fotballskole i
løpet av sesongen. I forhold til hospitering har det vært mye diskusjoner omkring
hvordan dette skal være, men i år har klubben begynt å få på plass disse rammene for
hospitering og det begynner å fungere. Det har dessverre vært dårlig med kurs og
kompetanseheving på grunn av for få påmeldte, men det har vært gjennomført
dommerkurs med ca. 15 deltagere.
b. Bussgruppen: ressurspersonene i bussgruppen ønsker og er villig til å fortsette med dette
arbeidet. Sikkerhet har 1.prioritet. Kretstinget har hatt fokus på sikkerhet, og Statens
Veivesen har inngått avtale med kretsen og tatt på seg vedlikehold av busser for klubber i
Nordland Fotballkrets. Dette må vi benytte oss av. Klubben kommer også til å hente hit
en representant som skal holde foredrag omkring sikkerhet. Dette vil være nyttig for våre
sjåfører og skoleungdom. Fotbalgruppen har driftet og garantert for kreditorer. Klubbens
vurdering er at bussen skal være sikkert og lagbyggende. Hovedgrunnen for investering
av buss var at det er økonomisk lønnsomt, når man ser på alternativet med å ikke ha buss
i klubben, utgift ed egen buss er kr. 15 pr. km, mens hvis man skal leie eksternt vil det
koste kr. 40 pr. km. Hovedlaget er orientert om dette og ønsker at bussen drives videre.
c. A-lag: Ingen ytterligere kommentarer utover det som står i årsmeldingen
d. Junior: 46 spillere som hat spilt på Juniorlaget. Mange spillere som er innom, og det
preger sportslige resultater. Dessverre mye fravær. Sportslige prestasjoner har vært
varierende, med noen veldig gode kamper, mens og noen dårlige.
e. Damelag: Sosialt og håper på å få etablert et stabilt miljø, men sliter med dårlig oppmøte
på treninger.
f.

Guttelaget: en del spillere som hospiterer til junior og 4-5 som har vært med på A-laget
denne sesongen.

g. Idrettskolen: rapport mottatt og legges ved årsmeldingen.
h. Ingen ytterlige kommentarer på de andre aldersbestemte lag utover det som står i
årsmeldingen.
Årsmeldingen tatt til etterretning og godkjent.
5. Gjennomgang Regnskap 2013
KOSTNADER
Måltall for hele avdelingen:

Aldersbestemte lag
A-lag

Kostnader
274 000
280 000

Inntekt
28 000
15 000

Junior
Damelag

122 000
24 000

13 000
8 000

Kostnader ALLE lag har glede av: kr. 546 000
Det gjøres oppmerksom på at det ikke er påløpt 30 000 kr i kostnader på Norway Cup. Spillerne har
betalt dette selv, og dette gjenspeiles på inntektssiden.
Fotballhall: 370 000 kr i inntekt på hallen, 160 000 kr i utgifter som går på blant annet renter, gass og
strøm. Erfaring fra den tiden vi har hatt hallen er at det skal være mulig å drifte hallen.
Kostnader Kunstgressbanen: 40 000 kr har gått til strømkabler som måtte legges, og 60 000 kr er
investert i nye mål.
Kostnader knyttet til reiseutgifter er forholdsvis grei. Alternativt til å ikke ha buss ville ha vært mye
dyrere.
Forsikring spillere: Økning av avgift fra fotballkretsen på ca. 30-40 kr. pr. spiller. Som klubben må
finansiere ved økt årsavgift.
INNTEKTER
Momskompensasjon: fordelingsnøkkel i forhold til omsetning fra Hovedlaget. Små prosenter av 25%,
denne vil muligens øke neste år.
Grasrotandel: Det ble etablert en forening i sin tid, men stor tipperne sluttet å tippe her, så inntekten
ble kraftig redusert. Her har vi en jobb å gjøre, klubben burde fått inn mye mer penger på dette og
kanskje opp mot 250 000 kr totalt.
Medlemskontigent/treningsavgift: vanskelig å få samlet inn. Forslag på å øke kontingent, men styret
mener at dette bør stå på dette nivået ift det man får, og så får man ta en ny vurdering når fotballhall
er oppreist igjen.
Julekalender: stort inntektspotensialet, i år en fortjeneste på kr. 24 000 på salg av 1000 kalendere.
Kunstgressbanen: Her må det gjøres en jobb ift vedlikehold. Man må se på muligheten for å gjøre
investeringer på redskap slik at sladding og andre vedlikehold kan gjøres regelmessig. Styret må se på
investeringsmuligheter eller på leie inn hjelp.
EIENDELER OG GJELD
1. Gjeld
Klubbhus/kunstgressbanen: 600 000 kr
Fotballhall: 3 193 000 kr
2. Innskudd

Lite pr årsskifte
3. Eiendeler
Eiendeler settes lik verdien av gjelden
Regnskap 2013 godkjent.

6. Budsjett 2014
Satt opp med utgangspunkt ut ifra regnskapet 2013. Det er et beskjedent budsjett ift inntekt
estimering.
Budsjett 2014 godkjent.
7. Orientering om sponsoravtale Hovedlaget/Felles overtrekksdrakt BIL.
Det startet med en tanke med å få på plass en avtale med hovedsponsor/general sponsor som ville
generere inntekter. Det ble startet en kartlegging av hvordan det har fungert til nå, og man så fort at
det var mange ulike typer overtrekk og man kunne ikke umiddelbart se at man representerte samme
klubb. Målet var å få en felles overtrekk for alle til best mulig pris. Det ble startet opp ett arbeid med
å se på hvilke sponsoravtaler som fantes i de ulike gruppene, og kom frem til at sponsoravtalen
måtte ligge på en størrelses orden på kr. 300 000. Det er blitt inngått en kontrakt med SpareBank
Nord-Norge og Torghatten Trafikkselskap, som gir en inntekt på 350 000 kr for 2014. Med den
forutsetning at klubben må få ut treningsdrakt med sponsorer til alle klubbene. Det vil bli
kompensert for at gruppene mister sine egne avtaler på overtrekk, men lagene kan selv gå ut å få
sponset drakt ol.
Avtalen: dialog med ScanTrade, innkjøpsavtale. Hvis man kjøper for x kr., frigjør det y kr. som man
kan hente ut i varer. Mottatt tilbud på overtrekk varer i en kampanjeperiode til 1. juni. Skal virke som
en gulrot for å få inn medlemsavgift, da man må ha betalt denne for p kunne kjøpe til kampanjepris.
Veiledende pris for drakt er kr. 900, pris pr. medlem voksen er kr. 300 og 200 kr for barn.
Tidsperspektiv: etter årsmøte til Hovedlaget vil det bli delt ut folder. Og hvert enkelt lag kan hente ut
overtrekk og legger inn liste slik at spillerne kan gå til MX Sport for å prøve overtrekk slik at
bestillinger blir sendt inn.
For de som ikke har betalt medlemsavgift kan betale denne og bli registrert, slik at man også får
handle til samme pris. I tillegg vil de som allerede har hentet ut utstyr, ville få refundert det beløpet
de har betalt over kampanjepris.
Det er også mulig å få kjøpt varmeklær/uteklær. Dette er ett tilleggsprodukt, voksen kr. 325 og barn
kr. 275. Denne vil også komme i folder.

8. Revisjon Sportsplan

Turneringer: tidligere er det gitt støtte til en inne og en ute turnering. Dette er nå gjort om i
Sportplan til:
-

6-12 år deltar på lokale turneringer
12 åringene får i tillegg delta Kippermoen Cup
13-14 år Stamnes Cup, Kippermoen Cup, Umeå
15-16 år NM kvalik, Kippermoen Cup, Storsjø Cup
Junior: NM kvalik, treningsleir
A-lag: treningsleir
Damelag: treningsleir

Bakgrunn for dette er at man ønsker en råd tråd i deltagelse på turneringer. Det er ønskelig at
sportslig utvalg skal bestemme hvilke turneringer klubben og lagene skal delta på.
Ett problem som sportslig utvalg ser er at man har ett stort frafall i 15 års alderen. Hvis man skal
opprettholde det nivået med reising slik det er i dag, så vil det være en grunn for at noen faller fra.
Dette vil ikke gjelde for allerede påmeldte lag for årets sesong.
Innspill fra salen: 15-16 år benytter Stamnes Cup som Kick off for årets sesong, og alle trenere og
spillere deltar. Ønske om at 15-16 år fortsatt får delta på denne turneringen.
Styret og Sportslig utvalg ønsker at de endringene som er kommet i Sportsplan blir et mål for
klubben, men dette er ikke låst. Innspill og ønsker må komme via trener og deretter inn til styret for
behandling der.
Endring vedtatt.

9. Dugnad aldersbestemt
Foreldregruppe 13 år ønsker å dra på andre cuper for å kunne spille mot lag man ikke møter til
vanlig. TeaCup Steinkjer er ett ønske, og egenandelen for å kunne delta er på kr. 800. Det er ønskelig
at denne gruppen får drive med dugnad slik at de kan få redusert egenandelen på slike turneringer.
Det er kommet inn ett forslag med at de selger dopapir, hvor deler av summen går til klubben, mens
resterende går til laget.
Lang diskusjon omkring dette tema, og man kom ikke til enighet om hvordan dette skal gjøres. Styret
ønsker å vektlegge at hele klubben, både sportslig og økonomisk er drevet på grunnlag av dugnad
blant mange frivillige i klubben. Dette gjelder både blant styret, trenerne, foreldrene, spillegruppene
og andre ressurser med tilknytning og hjerte i BIL Fotball.
All inntekter på ca. 2 millioner er drevet inn på dugnad av ulike ressurspersoner. Det å samle inn
sponsorpenger, arrangere dugnader av ulike slag, telt utleie og rigging, fotballskole osv er kilder til at
klubben har mulighet til å la ungene drive med fotball i klubben. Alt dette skjer på dugnad. Det er
ingen i styret, trenere eller spillere som får betalt for å delta. Det å åpne opp for at enkelt lag skal

kunne samle inn penger som kun går til sitt lag, er noe styret ikke ønsker. Det vil skape forskjeller
mellom lagene og det er ikke motiverende for å skape dugnadsånd for klubben.
Styret har forståelse for at noen lag ønsker å dra på flere turneringer, men for å ha oversikt over
økonomi og hvilke turneringer klubben deltar på er vi avhengig av at denne prosessen går igjennom
styret ved økonomiansvarlig og sportslig utvalg. Rutinen for hvilke turneringer de ulike lagene ønsker
å delta på for kommende sesong, skal sendes styret for godkjenning.
Sportslig utvalg har fastsatt hvor mange turneringer som er hensiktsmessig at å delta på i de ulike
alderstrinnene. Det er også satt opp av sportslig utvalg hvilke turneringer klubben ønsker å støtte og
delta på, slik at alt henger sammen med klubbens sportsplan
Oppsummering av saken:
Styret setter seg ned med involverte parter, og finner frem til en konstruktiv løsning for begge parter.

10. Hallnytt
Jobber med å komme til enighet for å få tilbake utgifter klubben har hatt. Avventer levering av duk til
dette er i orden. I tillegg gjenstår det noen avklaringer med AirDome ift dører. Klubben er ikke
komfortabel med at dette tar så lang tid. Økonomisk så utløser dette en kostnad på kr. 1,6 mill, men
samtidig så vil man få inntekt sponsor på kr. 2 mill. Hallen datt ned i en periode der fortsatt
Leverandør hadde ansvar. Klubben forutsetter også at Leverandør håndterer eventuelle skader som
er påført duk i løpet av vinteren mens den har ligget nede.

11. Arbeid med Idretts-SFO
Fotballforbundet startet opp en prosess der ønsket var å skape ett tilbud for barn mellom 9-12 år,
som fremmet bevegelighet og glede. Bama og Telenor ønsker å bidra i forhold til utstyr. BIL har meldt
inn ønske om å ha Idretts-SFO. Målet er å starte i august med dette. Mange avtaler som må gjøres
før man kan komme i gang med dette, og her har styret en jobb å gjøre for å få SFO opp å gå.
Kan styret gå videre med dette arbeidet? Ingen innvendinger.

12. Referater
Kretssaker
1. 5/6 divisjon. Meldt inn sak på at disse nivåene slås sammen og at man får en lokal serie på
Sør-Helgeland bestående av 5 og 6 divisjonslag. Dette ble begrunnet med at man ønsker å ha
aktivitet også i de minste klubbene og at flere nivå da kan spille fotball.
2. Spilleberettiget flere klubber. Ønsker mulighet for å kunne spille på flere lag, eks: spille junior
i Bil samt divisjonsspill lokalt. Dette skal opp på Fotballtinget.

Kvalitetsklubb
-

Skal få klubber til å tilfredsstille noen kriterier, slik at man får effekt også på utvikling i
klubber. BIL ønsker å få oppfylt disse kravene og Styret skal jobbe videre med dette.

13. Valg
Jacob Horn ønsker å fratre, øvrige til disposisjon.
Her ble det en diskusjon om det har vært benyttet en valgkomite i prosessen og om hvor lenge styret
velges for.
Forslag: Ole Inge Jenssen velges som leder og det opprettes en valgkomitee som jobber med å ha et
kontinuerlig styre.
Ole Inge Jenssen valgt til styrets leder.
Årsmøte valgte en valgkomite for 2014: Jan Solbakk og Bjørn Arve Bønå

Valgt styre:
Knut Vongraven
Renate Mathisen
Roy Arve Pedersen
Gunvald Mathisen
Trine Blix
Vara: Sigbjørn Gladsø
Godkjent valg av styret.

Signatur for godkjenning protokoll:Bjørn Arve Bønå
Narve Helstad Amundsen

