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Tid
Sted
Deltakere
Neste møte
Referent

Onsdag 14. febaruar 2018, kl. 19:00 – 21:40
BIL Klubbhus
Rinda C. Enoksen, Arne R. Hartvigsen, Leif M. Slotvik, Cecilie Einvik, Kurt Nilssen
Invitert: Geir Arne Johansen
Årsmøte
LMS

48/17

Godkjenning av innkalling og saksliste – Ok.

49/17

Økonomistatus / Regnskap (regnskapsfører deltar) – Regnskapsfører orienterte
og ville slå sammen flere kontoer til årsmøtet. Noen feilposteringer, ellers ok.

51/17

Sponsorstatus – Her er status at vi har med de samme som i fjor. Det er forespurt
flere, og potensialet er der.

52/17

Støtte til sluttspill – futsaldamene – Fotballstyret er imponert over hva
futsaldamene har prestert i seriespillet, og vil gi begrenset støtte til reise og opphold
i forbindelse med nasjonalt sluttspill i Tromsø. 100% dekning av turen har vi ingen
mulighet til, da dette ikke er budsjettert og lagets stramme økonomi tilsier at vi må
prioritere seriespill for alle lag i 2018. Samtidig erkjenner vi et ansvar da vi sa ja til
deltakelse i futsalserien. Kretsen er forespurt om støtte, evt. reiseutvjevning, men
med negativt resultat. Styret er enig om å støtte futsaldamene med kr. 35.000,-, og
restbeløpet på ca. 20.000,- må tas inn gjennom egenandeler/annet.

53/17

Årsmøte – Behandling og innstilling til innkomne saker – ingen innkomne saker,
men styret ønsker å ta opp en revidering av økonomiplanen til behandling på
årsmøtet.

53/17

Kontingent 2018 – styrets forslag til årsmøtet
Aldersgruppe
11-12
13-16
17-19
20 og eldre
Senior (mosjonister)

År 2017
750
1500
2000
3500
1500

År 2018
750
2000
2500
4000
1000
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54/17

Leke «Hornstind» - Styret ønsker ikke å investere i «leke» på Hornstind. En
delinvestering i samarbeid med TTS vil avklares.

55/17

SU –sammensetning av medlemmer – det er styrets oppgave å finne medlemmer
til SU- styret vil fortsette arbeide med å finne medlemmer frem til årsmøtet.

56/17

Draktsett – Utsyr - Her ønsker styret at aldersgruppen 13-16 år kjøper egne trøyer.
Saken behandles under økonomiplanen på årsmøtet

57/17

Økonomiplan – forslag til årsmøtet er vedlagt

58/17

Utstyrsrom og garderober – ordensregler- "Styret i BIL fotball støtter innstillingen
fra komité for utstyrsrommet, og vil samtidig uttrykke tilfredshet med jobben og
engasjementet som er gjort i denne sammenheng." Se vedlegg

59/17

Garderoberom m/ dusj – ordensregler - Ordensregler vedtatt se vedlegg

60/17

Eventuelt
▪ Arne Robert representerer BIL Fotball på kretstinget, som avholdes på
Rognan.

