Postboks 507
8901 Brønnøysund
Org.nr: 982 605 172
www.bilfotball.no
post@bilfotball.no

Tid
Sted
Deltakere
Neste møte
Referent

Tirsdag 21. mars, kl. 19:00 – 21:50
BIL Klubbhus
Rinda C. Enoksen, Kurt Nilssen, Arne R. Hartvigsen, Leif Morten Slotvik, Bertil Einvik,
Cecilie Einvik, Marius H. Horn
27. april 2017
LMS

Sak

Tema

1/17

Godkjenning av innkalling og saksliste – OK

2/17

Konstituering av styret Nestleder Bertil, Økonomiansvarlig Kurt. Sekretær Rinda,
Arne Robert, Cecilie, Marius er styremedlemmer

3/17

Oppstart nye årganger – Det planlegges en offensiv ifm Torghattmessen- SU jobber
med saken.

4/17

Drakter, se innspill fra Alexander - Fjorårets sponsorer på draktene benyttes inntil
videre. Sponsorer på draktene er de samme som til a-laget, men her avventes
trykking inntil nærmere beskjed gis. Sponsing til aldersbestemte lag vil vi komme
tilbake til. Det er gitt ett draktsett fra klubben. Trenerne samler inn drakter som ikke
passer. Draktene går til yngre årganger. Ved behov kontaktes Arne Robert for
innkjøp av nye. Dette må gjøres i løpet av uke 13
Juniorlaget kjøper draktsett – Marius påser at dette gjøres snarest. Bortedrakter
kjøpes inn til senior- og juniorlag - Arne Robert kontaktes.

5/17

Søknad om drakter og trenerutstyr til 2 ekstra trenere, G 2004 – Styret støtter
innkjøp av 26 stk spilledrakter,3 stk keeperdrakter,3 par keeperhansker samt 2
ekstra trenerjakker- Arne Robert kontaktes før innkjøp

6/17

Sponsorarbeid – LM orienterte, tre er falt fra, fortsatt stort potensiale

7/17

Økonomi/Budsjett – Bertil orienterte, 86 har ikke betalt sin treningsavgift pr. dato.
Ellers intet å bemerke
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Sak

Tema

8/17

Kvalitetsklubb- Hva mangler vi og hva gjør vi for å oppfylle kravene. LM orienterte.
Målsetting at vi har nivå 1 på plass i løpet av 2017. AR sjekker avvikling av leder 1
kurs

9/17

Dommerregninger, behandling – Bertil og LM tar seg av utbetalinger etter mottatt
epost til dommer@bilfotball.no

10/17

SU – åpenhet, deltagelse på styremøtene – Su innkalles til styremøtene ved behov.
Referat fra SU legges ut offentlig på BILs nettsteder. Saker unndratt offentlighet
legges ikke ut.

11/17

Adresseliste og møteplan – tas til etterretning. Legges ut ved referat

12/17

Jubileumsaktivitet ifm. Torghattmessen – Om noen fra fotballgruppen de siste 25 år
kan komme med gode historier hendelser eller annet setter vi veldig pris på dette for
benyttelse i jubileumsboken. Sendes post@bilfotball.no

13/17

Eventuelt –
 Hospitering fungerer dårlig. Viktig at sportsplan følges. Dette er en oppgave
for SU. Viktig at SU påser at trenerne følger prinsipp og kjøreregler for
hospitering jf. Sportsplan.
 Flomlys- noen pærer defekt skiftes før høstsesong.
 Innkjøp av 9 m telt til Torghattmessen-styret positiv. LM ser på
finansieringsløsning.
 Innkjøp av lyd/speakeranlegg – LM innhenter pris.

