Postboks 507
8907 Brønnøysund

E-post: post@bilfotball.no
Web: bilfotball.no
Org.nr: 982 605 172

BIL fotball - en utviklingsarena til glede og begeistring!

Tirsdag 15. januar, klokken 19:00 – 21:15
Deltakere: Rinda C. Enoksen, Arne R. Hartvigsen, Egil Heitmann, Kurt A. Nilssen, Leif M. Slotvik
53/18 – Godkjenning av innkalling og saksliste
Ok

54/18 – Sportslig Utvalg informerer
Etter tilbakemelding fra spillere har vi mange nok til å fortsette som før:
Herrer: A-lagsspill i Hesa og junior
På dame- og jentesiden blir 16-årsklassen øverste nivå.
Foreldrekontakter blir ivaretatt. Som tidligere nevnt vil det ikke bli stilt med lag i seriespill
dersom foreldrekontakt/oppmann ikke er på plass før seriestart.
Leggbeskyttere skal benyttes i trening og kamp. Dette blir fulgt opp av styret i BIL fotball. De
uten leggbeskyttere kan påregne å ikke få delta i trening/kamp.
Vi har fått overgang på 9 jenter i 2006-årgangen fra Tjalg og 7 gutter fra Sport Torghatten i
samme årsklasse.

55/18 – BIL-lotteri
Oppsummering. Det gikk ikke som forventet grunnet manglende positivitet fra
foreldregruppene. 80 foreldre hentet ikke ut sine blokker, og dette medførte manglende
inntekt på 160 tusen som kunne bidratt til reduserte treningsavgifter. I 2018 fikk vi imidlertid
inn 210 tusen i treningsavgift! En stor takk til alle som bidro.

56/18 – Torghatten Arena (TA)
Finansiering er på plass. Kontrakt vil bli signert primo februar. Anslått ferdigstillelse oktober
2019.

57/18 – Sponsorarbeid
Styret er meget fornøyd med hovedlagssyrets ryggid fremstilling av sponsorarbeidet. Vi har
justert litt på skjema som oversendes arbeidsgruppen. Fra BIL fotball vil Egil Heitmann bidra i
dette arbeidet.

58/18 – Årsmøte for arbeidsåret 2018 – når, hvor, hvem
Årsmøtet avholdes torsdag 28. februar på klubbhuset klokken 19:00. Cecilie og Rinda tar seg
av bevertning. Enkel servering.
Saker som ønskes tatt opp og forslag på påskjønnelse må være styret i hende innen 14.
februar 2019.

59/18 –Eventuelt
Gjennomgang av foreløpig regnskap.
Torghattmessen – avventer svar fra en mulig arbeidsgruppe.
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