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Årsmøte i BIL Fotball, 2016 

 

Tid: 23.02.17        Kl. 1900 

Sted: Klubbhuset 

 

1. Åpning ved leder 

2. Godkjenne de stemmeberettigete. Antall…….., antall fremmøtte……….. 

3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 

4. Valg av dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen. 

5. Årsberetning fra styret og for lagene evt. Kommentarer 

6. Behandle regnskap i revidert stand. 

7. Treningsavgift 2017 

8. Budsjett. 

9. Regnskapsoppfølging, outsourcing 

10. Torghatten Arena – status og planer videre 

11. Intern organisasjonsplan, BIL fotball 

12. Økonomireglement – Dugnad, sponsor, støtte/gave 

13. Påskjønnelser 

14. Foreta følgende valg: 

a) Leder 

b) Nestleder 

c) 2 styremedlem  

d) Valg av sportslig utvalg SU 

e) Valg Torghattmessestyret 

f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd vi har representasjonsrett eller 

gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. 

g) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 
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Årsmelding BIL Fotball 2016, styret. 

 

BILs damelag 2016 – ble nr. 5 av 8 lag i 2. divisjon i Hålogaland/Nordland 

Denne årsmelding inneholder: 

 Årsmelding fra styret 

 Sportslig rapport fra alle lag 

 Regnskap 2016/budsjett 2017 

Styret har bestått av  

Leder Leif M. Slotvik valgt juli 2016, på valg 

Nestleder Bertil Einvik, på valg 

Kasserer Gunvald Mathisen, på valg 

Cecilie Einvik 

Rinda Cecilie Enoksen 

Kurt A. Nilsen 

Marius H. Horn, på valg 
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Dommerkontakt: Jan Solbakk 

Ferdighetsmerkeansvarlig: Roy Arve Pedersen 

Kretskontakt: Roy Arve Pedersen 

 

Arrangementgruppe hjemmekamper: 

Rinda Cecilie Enoksen 

Cecilie Einvik 

 

Sportslig utvalg: 

Knut Johansen, leder 

Jan Solbakk 

Narve Amundsen 

Roy Arve Pedersen 

Bjørn Arve Bønå 

 

Bussgruppen: 

Sven G. Halsen 

Roger Vonheim 

Ivar Grande 

Tor M. Pettersen 

Kurt A. Nilsen 

Stig A. Høyvik 

 

Informasjon/ Nettside 

Alexander Ediassen/Roger Haugen 

 

Torghatten Arena - arbeidsgruppe: 

Espen Slotvik 

Torstein Moe 

Sigbjørn Gladsø 

Leif M. Slotvik 

 

Enkeltoppgaver/ansvar: 

Arne Robert Hartvigsen, Medlemsregistrering/ Fiks / Spilleroverganger 
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Traktorgruppen: 

Torleif Sandøy 

Tor Grønås 

Robert Storøy 

Erling Laugen 

Per Martin Orvik 

Eirik Stokkvold 

Tommy Vonheim 

Ståle Nilsen 

 

Teltgruppe 

Kalle Laumann, leder/organisator 

 

Torghattmessestyret (utpekt høsten 2016) 

Margrethe Moe 

Kurt A. Nilsen 

Eirik Gjemble 

Per Børre Olsen 

Arnt Skjølberg 

Ole Inge Jenssen 

 

Oversikt over trenere og lagledere finnes i årsmeldingen fra lagene 

 

Det er avholdt 9 styremøter der 59 saker er behandlet.  

 

Det ble lagt ned mye arbeid i å få på plass en overgangsplan, spesielt rettet mot overgangen 

av spillere fra Tjalg til BIL, men også andre klubber tar del i denne. Den ble forankret i styrene 

i BIL og Tjalg fotball. Der målsettingen er å få en så ryddig og imøtekommende overgang for 

de aktive. Så vil tiden vise om noe kan gjøres bedre.  

 

Vi har også fått på plass en økonomiplan slik at styret har en viss forutsigbarhet i de utgifter 

som kommer. 

 

Sponsorarbeidet har vært ivaretatt av Gunvald, på beste måte. Vi har mange støttespillere 

blant næringslivet i Brønnøy. 

 

Økonomi har vært en prioritert oppgave. Lite midler liten aktivitet er en kjensgjerning. Vår 

målsettingen å få unge med og å holde på flest mulig lengst mulig bidrar vi med ved stor 

aktivitet og lave kostnader. 
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4.juledagsfesten har ikke bidratt de senere år og ble lagt på is fra julen 2015. Om vi greier å 

dra i gang en god 4.juledagsfest igjen er noe usikkert. 

 

Torghattmessen 

Torghattmessen er en god inntektskilde, spesielt når været er bra.  I 2016 var været dårlig og 

tilskuddet fra messen, etter stor dugnadsinnsats, ble deretter. 

Sammen med Hovedlaget og BILs 100 årsjubileum prøver vi å dra messen opp mot nye 

høyder. 

 

Et godt styre er kommet på plass. Alle lag er bedt om å unngå kamper under messen da vi 

trenger alle i forbindelse med dugnadsinnsats og aktiviteter. Dermed skulle alt ligge til rette 

for en god gjennomføring av messen.  

 

Torghatten Arena. 

Dessverre hadde vi liten glede av Torghatten Arena i 2016 etter at den sprakk og gikk i 

bakken. Det er bestemt at den ikke skal opp igjen og vi har hatt et utmerket samarbeid med 

forsikringsselskapet IF. Som har vist stor forståelse for de utfordringer vi fikk og har nå 

godkjent en fjerning av duken. Den 14. februar gikk siste last med duk vekk fra Torghatten 

Arena. En spesiell stor takk til Avinor og Robert Storøy for stor dugnadsinnsats med 

stordumperen. Det jobbes nå med alternativer. Vår klare målsetting er å ha en innendørs 

fotballbane på plass så snart som mulig. Men vi kjenner prosesser og ettersom vi er avhengig 

av eksterne midler for en gjennomføring kan det dra ut i tid. 

 

Vi opprettet en traktorgruppe som har sørget for at gamle KG har vært spillbar så langt i 

vinter. Med salting og fjerning av snø. 

Dette har fungert tilfredsstillende. En stor takk til dem. 

 

Det har vært mye dugnadsarbeid i forbindelse med Torghattmessen, dopapirsalg, kafe, 

Torghatten arena, cuper, etc. En stor takk til alle som har prioritert dette til glede for barn og 

unge i BIL fotball. Dugnadsarbeid er svært viktig for å kunne holde treningsavgiften nede. 

Noe som er en målsetting i BIL. 

 

Klubbhuset som frem til 2016 har vært drevet av BIL fotball er nå klubbhuset til BIL 

hovedlaget med undergrupper. 

Hovedlaget har overtatt driftsansvar og lån som vi hadde på huset. 

Vår hovedmålsetting er å ha garderobe og skifterom i underetasjen. Dette blir en prioritert 

oppgave i 2017. 

 

Sportslig har vi hatt mange lag i aktivitet. Fra aldersbestemte til a-lag i dame og herreklassen. 

Beklageligvis sliter vi med å få eldre aktive til fotballgruppen og a-laget.  
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Om noen skal fremheves så må det være våre J 13, 2003 årgangen som vant sin serie 

overlegent. Blir spennende å se utviklingen i 2017. 

 

Avslutning 

Oppgaver for 2017 

 Ha fokus på inntekter/utgifter og derav få en økonomi som gir oss mulighet til delta, 

sportslig som organisatorisk, der vi ønsker. 

 Garderobene i 1.etg klubbhus ferdigstilles 

 Arbeide med prosjekt «kvalitetsklubb» 

 Prioritere prosjektet Torghatten Arena  

 Banevedlikehold herunder klargjøring av TA som avlastningsbane i den lyse årstiden. 

 Holdningsarbeid. Klubbstolthet 

 

Avslutningsvis vil vi takke våre uvurderlige samarbeidspartnere og sponsorer som bidrar slik 

at vi er i stand til å skape aktivitet for barn og unge. Og alle andre som ønsker å delta på eget 

nivå i BIL fotball. 

 

Takk til alle trenere /lagledere/aktive for stor innsats i sesongen 2016. 

 

 

Brønnøysund 23.02.2017 

 

For styret 

Leder 
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