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1. Åpning 

Ole Inge ønsket velkommen. 

 

2. Godkjenning dagsorden / innkalling 

Godkjent. 

 

3. Valg av møteleder / referent 

Torstein Moe valgt til møteleder og Renate Mathisen valgt til referent. 

 

4. Gjennomgang årsmelding 2014 

Se vedlegg årsmelding for detaljert info.  

 

Tilleggskommentarer til årsmeldingene: 

a. Sportslig: Vi er kommet lengre enn de siste årene, og vi ser en markant utvikling. Selv 

om hallen var nede store deler av 2014, så hadde vi god aktivitet i fotballgruppen. 

Det oppleves som positivt og lettere å arbeide med sportsplanen. Vår målsetting er å 

ha en spiller fra BIL i en av de to øverste divisjonene, og det har vi hatt i 2014. Når 

det gjelder A-lag og Junior så er vi et lite stykke unna der vi ønsker å være, men vi 

håper å få se mye gode junior spillere fremover. Vi har en avtale med Tjalg, at alle 

spillere over 13 år er velkommen til BIL. VI er få ressurser og det gir noen 

utfordringer, men vi har et smidig samarbeid mellom lagene. Vi sliter med å ha nok 

trenere, men vi er en stabil gruppe og håper det vil gi rekruttering av flere foreldre. 

Vi har vært i 4 kretsfinaler, og det betyr noe. Idrettsskolen fungerer bra. 

Turneringskvelder med mye spillere og foreldre som møter opp. Vi ønsker samtidig 

større engasjement til flere hjemmekamper, og oppfordrer foreldre til å organisere 

for kiosksalg og lignende ved kampdager. Klubbhuset stilles til disposisjon.  

b. G16: Meget god sesong. God kjemi i spillergruppen, som igjen har ført til resultatene.  



c. G15: Gruppen fra Tjalg tettet 99 hullet som vi har hatt i BIL. Gruppen har vokst i løpet 

av året. Hele spekteret av nivå, fra de som vil være med for det sosiale, og til de som 

vil satse.  

d. J15/J16: 25 spillere, 3 stk flyttet pga. skole. Vi tapte kretsfinale mot Grand. God 

sesong.  

e. J13/J14: God sesong, tapte kretsfinale. Mistet noen i løpet av året, men har tatt noen 

grep for å klare å bevare flere spillere.  

f. G14/13/12: G14 har hatt en god utvikling. Dessverre mistet noen spillere. De 

hospiterer til 99, og dette fungerer bra etter 1 års jobbing med hospitering. G13 er 

en flott gjeng. Mye talent og treningsiver blant en del spillere, mens andre ikke 

ønsker å trene like mye. Dette gjør det litt usikkert ift. hvor mange som møter opp på 

treningene. G12 har vi hatt en økning av antall spillere og det er en god 

treningsgruppe.  

g. Gruppen fra Tjalg: 13 stk født 2001, og 4 stk 2002. Overgangen skjedde 1 dag før 

seriestart og skapte litt problemer. Men vi har drevet med hospitering til BIL 1 og BIL 

2 for å ha en smidig overgang til gruppen. Marcus bidro her. Her har vi hele spektret 

av interesse, og har ført til at man har måttet gitt et differensiert tilbud til spillerne. 

Det er vært utfordringer knyttet til overgangsprosess, da 4 lag var påmeldt til 

seriespill, men avviklingen har fungert tilfredsstillende.  

h. Bil bussen: fokus på at man dekker teknisk forsvarlig drift av buss. Sikkerhet er 

viktigst. Det er ført regnskap etter kontantprinsippet. Buss gruppen er en del av 

fotballgruppen økonomisk, men styres av Bussgruppen. Vi har mange sjåfører, og 

neste år vil også Jørun Govassli og Kurt Nilsen kjøre.  

i. Evt: vi har en avtale med Statens Veivesen, hvor vi har mottatt midler, og vi ønsker å 

få de hit for å ha kurs omkring trafikksikkerhet. Dette vil være et tiltak for 

videregående elever og våre sjåfører. Dette må arrangeres i 2015.  

 

Det er ca. 200-250 spillere, 14 forskjellige lag, 25 trenere og vi skaper sammen en meget stor verdi 

for lokalsamfunnet. Mange takk til alle som har bidratt. 

 

Årsmelding godkjent.  

 

5. Regnskap 2014 

Regnskapet er ikke fullstendig til årets møte, på grunn av struktur. Vi har deltatt i en prosess med 

hovedlaget, som igjen har ansatt regnskapsfører. Det regnskapet som da ble mottatt fra 

regnskapsfører er ikke fullstendig. Styret er nødt til å fremskaffe ny dokumentasjon ift. 

retningslinjene mottatt fra regnskapsfører. Det er noen kostnader som ikke er blitt godkjent 

foreløpig, og dette vil igjen føre til manglende mva refusjon. Vi vil legge frem nytt regnskap til møtet i 

hovedlaget 10. mars.   

 

Økonomien totalt sett er bra. Vi er god på å få inn penger, men samtidig koster det også å delta på 

kamper, kretsfinaler og andre turneringer. Vi er aktiv på anleggssiden, og det koster. Regningene blir 

betalt og vi driver i balanse.  

 



Gjeld: Fotbalhall 3,1 mill og Klubbhus/kunstgressbane 380 000 kr. Det vil si 3,5 mill i gjeld, men vi har 

fått noen helt fantastiske anlegg ut av det.  

 

Likviditeten svinger, men fotballgruppen tar på seg oppdrag underveis i en sesong. Tribunen ble bygd 

innimellom, betalt underveis, og har ikke vært budsjettert, men nå er den realisert. Gunvald 

Mathisen var initiativtaker og har fått inn sponsormidler til tribune.  

 

Tippemidler fotballhall 

Kommunen har forskuttert, men det kan være mulig at vi også får midler til BIL Fotball også. Avtale 

med kommunen på at hvis vi får mindre enn avtalt/forutsett, vil kommunen ta regningen. Får vi 

derimot mer en budsjettert, vil midlene tilfalle fotballgruppen.  

 

Det er beundringsverdig at vi sitter som et fotballag med så store eiendeler: klubbhus, 

kunstgressbane, fotballhall. Det er stor aktivitet, dyktige trenere, og kontroll på økonomien. Mange 

lag beundrer det vi har fått til i fotballklubben.  

 

Det ble gitt god tilbakemelding fra salen til initiativtakerne pluss kommunen som har bidratt til at vi 

har kunnet realisere disse prosjektene.  

 

Forslag til vedtak av årsmøtet: På bakgrunn av gitt økonomisk orientering til årsmøtet BIL Fotball, gis 

styret fullmakt til å sluttføre regnskaps 2014, og sørge for oversending og godkjenning på 

hovedlagets årsmøte 20. mars.  

Vedtatt. 

 

 

6. Budsjett 2015 

Hovedinntekter:  

 4. juledag  +- 100 000 kr 

 Torghattmessen +-  70 000 kr 

 Sponsor  +- 200 000 kr 

 Teltutleie  +- 180 000 kr 

 Mva ref   +- 100 000 kr 

 Treningsavgifter +- 100 000 kr 

 

Hovedutgiftene er knyttet til reisekostnader og utstyr, cuper aldersbestemt og kretskostnader.  

 

Gjeld: renter og avdrag sum 240 000 kr. i året. 

 

Spørsmål fra salen knyttet til budsjett 2015: 

1. Lite budsjettert til treningsavgifter, klubben bør øke egenandelen ut fra det man får for 

egenandelen.  Dette tas som et innspill til styret for sesong 2015.  

2. Opprette foreldrekontakt i hver spillergruppe som har kontakten med styret for å håndtere 

utenomsportslige spørsmål, ift. dugnader, innsamling treningsavgift ol. Dette tas som et 

innspill til styret for sesong 2015.  

  



Forslag til korrigeringer budsjett 2015: Ikke fremkommet, budsjett vedtatt. 

 

7. Takk for innsats og hederspris 

Knut Vongraven, Roy Arve Pedersen og Renate Mathisen takket for seg i styret, og fikk gode ord og 

blomster fra leder Ole Inge Jenssen.  

Blå klokken ble delt ut til Arnt Schjølberg for sin innsats over lang tid, spesielt i styret for 

Torghattmessen, 13 år, samt vært i BIL styret i 3 år.   

 

8. Eventuelt 

Innkommen sak: nytt punkt på dugnadslisten. 

Årsmøtet hadde en lang og god diskusjon omkring dugnad og løsninger for å øke engasjement blant 

foreldrene og inntjeningen til fotballgruppen.  

 

Følgende forslag ble fremmet: Ad hoc dugnader kan gjøres av lag for å redusere egenandeler, felles 

bespisning på turer etc. Av innsamlet beløp vil 1/3 del gå til BIL Fotball og 2/3 deler gå til eget lag. Ad 

hoc dugnader er dugnader som BIL Fotball ikke ønsker eller kan delta på.  

Forutsatt: 

1. At det aktuelle lag har deltatt på obligatoriske fellesdugnader. 

2. Felles konto som styres av styret, det skal ikke fremkomme lagskonti. 

3. Tiltak skal forankres og godkjennes i styret, og være i henhold til vedtatt sportsplan.  

Forlaget ble vedtatt med 12 stemmer for.  

 

9. Valg 

Valgkomite har bestått av Bjørn Arve Bønå og Jan Solbakk.  

Rov Arve Pedersen, Knut Vongraven og Ole Inge Jenssen er på valg. Trine Blix sluttet i høst av 

personlige årsaker, og Renate Mathisen ønsker å fratre.  

 

Det har ikke lyktes å finne en ny leder.  

Forslag til årsmøte: Vi godkjenner et styre, men valgkomite må ha 14 dager til 3 uker for å finne ny 

leder, og man må dermed ha nytt årsmøte for å velge leder. Av respekt for det nye styret blir dette 

forslaget fremmet, fremfor at de konstituerer seg selv.  

 

Utfordring: BIL Fotball må ha nytt årsmøte, samt at hovedlaget vedtar ny leder inn i hovedlaget, som 

igjen betyr at de også må ha nytt årsmøte. 

 

Leder: velges ved ekstraordinært møte. 

Vedtar i dette årsmøtet resten av styret. 

 

Medlemmer av styret 

Gunvald Mathisen 

Ole Inge Jenssen 

Bertil Einvik 

Marius Horn 

Roger Haugen 

 



Vara: Narve Amundsen og Jan Solbakk. 

 

Alle valgt ved akklamasjon.  

 

Valgkomite 2015 

Forslag til gjenvalg: Bjørn Arve Bønå og Jan Solbakk 

 

 

 

Brønnøysund 3. mars 2015 

 

 

Referat bekreftet og godkjent av: 

Svein Gunnar Halsen og Øystein Nordhuus 

 


