Postboks 125
8901 Brønnøysund
Org.nr: 982 605 172
www.bilfotball.no
post@bilfotball.no

Dato
Sted
Deltakere
Neste møte
Referent

16.01.17, kl. 19:00 – 21:25
BILs klubbhus
Rinda Cecilie Enoksen, Leif Morten Slotvik, Bertil Einvik, Cecilie Einvik,
Kurt Arve Nilssen, Gunvald Mathisen
23.02.17, kl. 18:00
LMS

Sak

Tema

53

Godkjenning av innkalling og saksliste – ok

54

Økonomistatus – Bertil orienterte. Etter overføring/redusering av gjeld fra
hovedlaget, har vi nå en gjeld til hovedlaget på 110 tusen. Målsettingen er å komme
à jour i 2017. Blant annet viktig at trenere påser at ingen kan delta i seriekamper uten
å ha betalt treningsavgift. I henhold til økonomiplanen betales kun 2/3 av
treningsavgiften på vårsesongen og den resterende 1/3 før høstsesongen.
Vi har utfordringer med vårt lån på Torghatten Arena (heretter TA) og leasingavtale
på gassleveranse til TA. Dette etter at Brønnøy Kommune reduserte tilskuddet til oss
fra 370 tusen til 70 tusen. Torghattmessen ga oss ikke den netto som forespeilet i
2016, og vi må se på hvordan vi kan skape mer aktivitet/inntekter rundt denne.
Regnskapene for TA, Torghattmessen, bussgruppen og våre brukskontoer er klargjort
og oversendt regnskapsfører.

55

Innkjøp av lekesykler, Bastø/Fosen – Gunvald orienterte. Det er gjort en stor jobb
med å få innpass hos Bastø/Fosen, og potensialet kan være bra.
Ankepunkter er tilgang på mynter i dagens/fremtidens kontantfrie hverdag.
Kostnaden for service og garantiordning må også avklares. Beklageligvis har vi ikke
økonomi til en slik investering, men om det kan finnes sponsorer til denne
investeringen er styret positiv til dette. Gunvald ser på muligheten og har fullmakt til
å gjennomføre dette om vi finner sponsorer.

56

Kontingent 2017 – styret innstiller til årsmøtet at kontingenten forblir uendret.

(Fortsetter på neste side)
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57

Årsmøte når/hvor/hvem – Avholdes 23. februar kl. 19:00 på klubbhuset.

58

Torghattmessen – styre, etc. – Viktig å få på plass et styre. Margrethe Moe er leder
og målsettingen er å skape stor aktivitet rundt messen.

59

Dommeroppfølging, herunder betaling av dommerregninger – Vi har store
utbetalinger til dommere i alle årsklasser i BIL. Vi registrerer at andre lag opererer
uten linjedommere fra 16 år og nedover. Dette må vurderes hos oss også. Det er
også naturlig at når vi koster på unge utøvere dommerkurs, bør vi har noe igjen for
dette. Noe gratisdømming kan være en løsning. Dommeransvarlig Jan Solbakk
kontaktes i forhold til dette.

60

Eventuelt: 

B-lag – Saken ble diskutert i styret og vi ser at med et juniorlag, A-lag og
senere års oppmøte på bortekamper blant de eldste, vil en slik satsing bli
meget risikofylt. I vår økonomiske situasjon har vi ingen mulighet til å bidra
med dette tilbudet. En B-lagssatsning for 2017 i regi av BIL fotball er derfor
ikke aktuelt.



Vi har hatt en uheldig tildragelse ved flaskeinnsamling i ett av våre lag. Vi vil i
den forbindelse oppfordre initiativtakere til diverse
innsamlingsaksjoner/bøsseinnsamlinger/annet, om at en alltid går to og to
sammen og forsøker å unngå å gå inn i hus ved slike aktiviteter.

