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BIL fotball - en utviklingsarena til glede og begeistring! 

 

 

Klubbhuset 27.02.18, kl. 19:00 – 21:00 

 

1. Åpning 

2. Godkjenne de stemmeberettigete. Antall 12, antall fremmøtte 12 

3. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden 

Ingen bemerkninger. Godkjent. 

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

Dirigent: Roger Haugen 

Referent: Rinda Cecilie Enoksen 

Underskrive protokoll: Hanne Reppen og Rune Knoph 

5. Årsberetning fra styret og for lagene 

Kommentarer:  

▪ SU må være aktiv. 

Enstemmig godkjent. 

6. Behandle regnskap 

Kommentarer: 

▪ Foreldrekontakter til alle lag må på plass/kiosksalg 

▪ Viktig for neste års regnskap at tallene står på riktig post da årets var uoversiktlig. 

Vanskelig å sammenligne fra tidligere år 

Nytt for 2017 at vi har regnskapsfører. Torghatten Arena og Torghattmessa er i samme 

regnskap. Dette skal skilles til neste år. Styret er klar over at regnskapet fremstår rotete. 

Sponsorinntekter er gått ned. Viktig og ei målsetting å få på plass en sponsoransvarlig. 

Positivt at underskuddet er blitt mindre. 

Vedtak: Godkjent. 
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7. Treningsavgift 2017, styrets innstilling 

Aldersgruppe År 2017 År 2018 

11-12 750 750 

13-16 1500 2000 

17-19 2000 2500 

20 og eldre 3500 4000 

Mosjonister 1500 1000 

 

Kommentarer: 

▪ Fortsatt billig treningsavgift i forhold til andre sammenlignbare klubber. 

▪ En økning i treningsavgift må ikke bli en hvilepute, det må fortsatt jobbes med 

inntekter via klubben (sponsorinntekter, dugnad). 

▪ Viktig at det fremkommer hva som ligger i treningsavgiften. 

Vedtak: Økningen av treningsavgiften er enstemmig vedtatt. 

8. Budsjett 

Kommentarer: 

▪ «Forsiktig» budsjett. Økning i inntekter og utgiftene ned. 

▪ Målet er å gå i null. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

9. Intern organisasjonsplan, BIL fotball 

Til orientering. 

10. Revidering av økonomireglementet 

Kommentarer: 

▪ Har styret vurdert sponsortrykk på spilledraktene? 

▪ «Trenere og styremedlemmer» har fritak for treningsavgift for ett barn, forslag om at 

dette fortsatt skal gjelde alle barn. 

▪ Vurdere innkjøp av 9- 11- eller 17-seter til reiser på cup/kamp? Hovedlaget? Sjåfører? 

▪ Enkeltlag: Sponsorgenser/gaver m.m. 30% + dugnadsjobbing 10% - til hovedlaget. 

Vanskelig å få inn nok penger til å realisere treningsleir til utlandet. 

▪ Målet må være at alle lag skal ha muligheten til å reise på for eksempel treningsleir 

og lignende, ikke at dette blir opp til/avhengig foreldregruppen til hvert enkelt lag. 

Vedtak: Det gis fullmakt til styret som tar kommentarene med videre og behandler 

økonomireglementet i styret. Enstemmig vedtatt. 
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11. Påskjønnelser 

12. Foreta følgende valg: 

a) Leder 

Innstilling fra valgkomite: Leif Morten Slotvik. 

Vedtak: Velges for ett år, enstemmig vedtatt 

b) Nestleder 

 

c) Tre styremedlemmer 

Innstilling fra valgkomite: Rinda Cecilie Enoksen (to år), Cecilie Einvik (to år), Kurt Nilssen (to 

år) og Egil Heitmann (ett år). 

Vedtak: Alle enstemmig vedtatt. 

Styret, utenom leder, konstituerer seg selv på første styremøte. 

d) Sportslig utvalg 

Innstilling fra styret: Arne Robert Hartvigsen (leder og kontaktperson opp mot fotballstyret), 

Alexander Ediassen, Jan Solbakk, Ole Bjørn Nilsen, Hanne Reppen, Kurt Blomseth. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

e) Torghattmessestyret (styrets valg) 

Styret i BiL fotball, Kurt Nilssen (økonomileder), Eirik Gjemble (aktivitetsleder), Per Børre Olsen 

(salg av bod og messeplass), Margrethe Moe, Arnt Schjølberg, Ole Inge Jenssen. 

Flere frivillige deltar sammen med Eirik og Per Børre. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

f) Valg av representanter til tiltak og møter i de organisasjonsledd vi har 

representasjonsrett i, eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene 

Vedtak: Styret gis fullmakt til å oppnevne representantene. Enstemmig vedtatt. 

g) Valkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem. 

Jørn Harris Henriksen (leder), Narve Helstad Amundsen (medlem), Kari Fiske Tveråmo 

(medlem), Jan Solbakk (vara). 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

13. Orientering og Torghatten Arena ved Espen Olsen 
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