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Tid Tirsdag 6. juni, kl. 19:00 – 21:50 
Sted BIL Klubbhus 
Deltakere Rinda C. Enoksen, Arne R. Hartvigsen, Leif M. Slotvik, Bertil Einvik, Cecilie Einvik, 

Kurt A. Nilssen 
Neste møte 8. august 
Referent LMS 

 

 
Sak Tema 

23/17 Godkjenning av innkalling og saksliste – ok 
 

24/17 Resultattavle – LMS innhenter tilbud og forsøker å finne en sponsor for denne. 
 

25/17 Økonomistatus – Vi er i pluss, men kostnader foreligger også for høstsesongen. 
Treningsavgiften for høsten sendes ut nå. Vi minner om bambussokkene for de som 
ikke har hentet ut disse. 
 

26/17 Torghattmesse: loddsalg – Messelotteriet er en god inntekt for BIL fotball og her 
må alle aktive delta. Kurt lager lister og utlevering vil skje onsdag 16. august med 
innlevering av loddblokker 24. august. De innleveres til messekontoret ved AMFI. 
 

27/17 Innkjøp av 2x 3v3-baner – Saken legges på is inntil videre. 
 

28/17 Lagsponsing av klær ut over BILs sortiment, i forbindelse med treningsleir 
utenlands – Kurt erklærte seg inhabil i saken. Dette er en kompleks sak og tidligere 
har det ikke vært tilgang til slik sponsing. Utfordringen er blant annet faren for at 
lagsponsing går ut over BIL fotball sine muligheter for sponsing. At dagens 
sponsorer til BIL kan reagere på dette. Imidlertid er styret klar på at vi ikke har midler 
til å støtte et slikt tiltak til glede for aktive i BIL fotball. Styret er også klar på at dette 
burde ligge inn under BIL Fotball for å unngå uklarheter, men så langt har ikke vi 
kapasitet til en slik jobb samtidig som vi ser at enkelte bedrifter ønsker å støtte opp 
om det lag der egne barn er aktive. 
En konsekvens kan bli at enkelte mindre ressurssterke lag ikke greier å jobbe like 
aktivt med dette 
Styret mener at dette må være underliggende og ikke begrense et lags mulighet til 
slik tur, som kan gi inspirasjon til videre satsing og mindre frafall.  
Vedtak: 
G 2003 gis anledning til å få egne sponsorer på et plagg som ikke er i BILs 
sortiment. 
LMS er gitt fullmakt til å finne en løsning omkring dette ut fra bl.a. følgende innspill: 
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Dette skal ikke å på bekostning av dagens økonomireglement. 
BILs treningstøy skal profileres på treningsleiren 
En løsning som kan aksepteres er et plagg som ikke er hensiktsmessig i 
treningsøyemed. 
BIL Fotball avklarer slik sponsing med egne gull-/hovedsponsorer. 
All dugnadsjobbing for klubben må laget være ajour med, herunder bambus 
sokkesalg. 
 

29/17 Orienteringssaker: - 
 

 Torghatten Arena: Forsikringsoppgjøret er nå avklart og det er fullt fokus 
på muligheten for å sette opp en stålhall. Det vil bli gjort et forsøk på å 
reparere mål som er deformert. 

 Baneansvarlig/kampvert: Da vår forespurte baneansvarlig er fraværende 
trengs en ny. Ettersom en slik dugnadsjobb er vanskelig å rekruttere til, 
vil det bli satt opp vaktliste der kampvert og billettsalg er arbeidsområde. 

 
30/17 Eventuelt: - 

 
 Dugnad: De som ikke har hentet ut sokkene for salg må gjøre dette på 

hjemmekampen søndag 18. juni. Arne Robert legger ut info. 
 Transport: BIL/BIL fotball har ingen transportfasiliteter tilgjengelig, og det 

oppfordres til bruk av Ivar og Trygves bilutleie, eventuelt privat skyss. 
Skal flere lag reise samme sted kan busselskap vurderes. 
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