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Tid Tirsdag 27. april, kl. 19:00 – 21:40 
Sted BIL Klubbhus 
Deltakere Rinda C. Enoksen, Arne R. Hartvigsen, Leif M. Slotvik, Bertil Einvik, Cecilie Einvik 
Neste møte 6. juni 
Referent LMS 

 

 
Sak Tema 

14/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – ok 
 

15/17 Kine Laumann orienterer om klubbhus og Jubileumsskriv – det blir kode til 
døren til klubbhuset. Utkast til jubileumsskriv oversendes arbeidsgruppen. Store 
prosjekter viktig å få med. Jøran Horn oppfordres gjennom Magnar å bidra med 
høydepunkter og bilder.  
 

16/17 Økonomistatus – Bertil orienterte. Bankbeholdning som i fjor før sesongstart. 
Lagene oppfordres til god økonomistyring 
 

17/17 Søknad om støtte til påmeldingsavgift J 14 – søknad støttes grunnet stor gruppe 
med 3 lag påmeldt. Styret ser utfordringer i økonomireglementet her og vil komme 
med justeringer for 2018. 
 

18/17 BIL Fotballs aktivitetsbidrag til Torghattmessen – avventer orientering fra SU. 
 

19/17 Fysioterapi/manuellterapi i BIL –Trenerne skal følge sportsplan med tanke på 
skader og skadeforebygging.  Ved usikkerhet/ spørsmål kontaktes SU. BIL fotball 
har ikke ressurser til kartlegging/ behandling av spillere 
 

20/17 Rutiner ved hjemmekamper, her vil rutiner utarbeides: 
1. Kafé blir ivaretatt 
2. Speaker – speakertjenesten er ivaretatt, men en reserve må skaffes 
3. Garderobeansvarlig og billettsalg – her vil det jobbes for å finne en 

ansvarlig.  
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Sak Tema 
21/17 Orienteringssaker: 

 
Fotballmål: 3x5-ermål, 3x7-er mål samt ett 11-ermål. Klar for montering 
 
Bambussokker: utdeling av bambussokker en 3 pakk herre og en 3 pakk dame 
selges for kr. 200 pr. stk.  Kr. 400,- betales ved avhenting på klubbhuset, kort eller 
kontant. Hentes på klubbhuset tirsdag 2. mai kl. 17:00-20:00. Passer det ikke be 
andre hente de lille pakkene med sokker. 
 
Speakeranlegg: Nytt anlegg er innkjøpt og vil bli montert med det første. 
 
Hospiteringsmøte; viktig at klubben er klubbstyrt, Sportsplan skal følges. Ved 
uklarheter kontaktes spillerutvikler Alexander Ediassen som igjen tar dette opp med 
SU. Om en avklaring drar ut i tid kontaktes styret i BIL Fotball. 
 
Kvalitetsklubbarbeid er i gang. Kick off møte med NFF gjennomført onsdag 
26.april. Alt som skal gjøres ligg på NFFs hjemmeside. 
 

22/17 Eventuelt 
 
BIL Fotball og Facebookgrupper: Alle facebooksider som blir opprettet i regi av 
eller i forbindelse med aktivitet knyttet til BIL Fotball skal styret ha tilgang til. 
Styremedlem Arne Robert er bindeleddet mellom styret og disse gruppene. 
 
Sponsoravtaler - Frukt og Grønt 
Viktig at vi holder oss til TINEs produktkatalog - merk at TINE leverer behandlede 
fruktprodukter.  Vi avventer svar fra KIWI om et evt. samarbeid med dem. 
 
Torghatten Arena 
Alle bolter er kuttet og plukket opp så nå er banen klar til bruk. 
Vi trenger hjelp til: 

 Vinkeljernene må legges på innersiden av ringmur oppå kunstgresset slik at 
ikke vinden får tak i gresset. Mot øst går det ikke. Om vinden får tak i gresset 
på østsiden vil vi feste kunstgresset ved bruk av flatjernene. Overtallig 
vinkeljern legges mellom ringmur og viftehus. 

 Flatjernene, som er brukbare, legges mellom ringmur og viftehus. 

 Gitterammer til lyskasser kastes i container. 

 Koste bort litt stein/grus av kunstgresset. 
 
Så om noen har en ledig stund, så er det gjort :-) 
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