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Tid Onsdag 6. mai, kl. 18:00 
Sted Klubbhuset 
Deltok Kjell Rune Stavang, Arne Robert Hartvigsen, Ole Bjørn Nilsen, Kari-Anne Helstad 

Amundsen, Audhild Bang Rande, Jørn Harris Henriksen og Bjørnar Monsen 
Ref. OBN 

 

7-20  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Ok. 

8-20  Valg av møteleder of referent 

Møteleder:  Kjell Rune Stavang 

Referent: Ole Bjørn Nilsen 

9-20  Styremedlemmer til stede 

Alle styremedlemmer var til stede på møtet 

10-20  Sammensetning av styremedlemmer 

a) Valg av nestleder 

 - Arne Robert Hartvigsen ble valgt 

b) Valg av økonomiansvarlig 

 - Ole Bjørn Nilsen ble valgt 

11-20  Orienteringssaker til styret 

a) Oppstart av fotballtreninger etter/under korona-pandemien 

- BIL startet med organiserte treninger mandag 27. april 

- Det har vært bra kommunikasjon og klare retningslinjer 

- Informasjon ligger ute på vår nettside bilfotball.no 

- De nye retningslinjene, som vil gjelde fra 7. mai, vil bli lagt ut på vår nettside 

- Mye gode tilbakemeldinger fra barn, foreldre og trenere etter oppstarten 

- Vi har fokus på trygge treningsfasiliteter i tråd med NFFs «koronavettregler» 

- Dette har gått bra så langt 
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b) Fritids- og aktivitetsordningen 

Det skal settes sammen en arbeidsgruppe som skal utbrede dette videre. 

-  Det må planlegges sammen med Brønnøy Kommune 

-  Roger Haugen og Bjørn Arve Bønå leder dette arbeidet 

-  Målet er å ha tilbudet klart innen 01.01.2021 

c) BIL fotball som kvalitetsklubb 

-  Dette prosjektet ledes av Roy Arve Pedersen 

- Øvrige medlemmer av prosjektgruppen er Alexander Ediassen, Roger Haugen, Kåre Knutsen, 

 Arne Robert Hartvigsen og styret i BIL fotball 

- Prosjektet har kommet godt i gang, men fortsatt gjenstår det noe arbeid 

- Kvalitetsklubbprosjektet er inndelt i fire kategorier: aktivitet, organisasjon, kompetanse og 

 samfunns- og verdiarbeid 

d) Torghatten Arena 

- Eget arbeidsutvalg med Leir Morten Slotvik, Espen Slotvik og Aina Viola Melstein 

- Følges opp av Bygg Tech med Rune Knoph i spissen 

- Status i byggeprosessen: De jobber under koronapandemien – noe redusert – men har ok 

 fremdrift. Bygget skal være klart tett til sommeren, og ferdigstilt oktober 2020 

e) Samarbeidsavtale for klubbene på Sør-Helgeland 

- Ny avtale er behandlet og signert av BIL 

- Avventer at de andre klubbene får holdt sine årsmøter og behandlet avtalen 

- Styret vil følge opp avtalen, og oppfordrer til tettere samarbeid mellom klubbene 

12-20  Forhåndsinnsendte saker ønsket tatt opp av styremedlemmer 

Ingen saker tatt opp 
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