
 
IL BLEST 

SAKSLISTE 
 

Sted: Blesthallen  Dato: 06.02.2019  Tidspunkt: 1900  Møtenummer: 1-19 
Tilstede:  Sondre Hansen, Raymond Grimstad, Marit Leines, Roger Jensen, Are Lund Hansen, Kjetil Edvardsen og Marte Eliassen 
 
Referent: Marte Eliassen 
 

Sak Tekst Ansvar/frist 
1/19 Økonomi 

490 000 kr i overskudd totalt i fjor. Primært knyttet til tippemidler kunstgress.  
19 000 kr i underskudd fotballgruppe 
50 000 kr i underskudd håndball 
2500 kr  i underskudd skigruppe 
6000 kr i overskudd turngruppa 
520 000 kr i overskudd hovedlaget 
Regnskap for 2018 må evalueres før det lages budsjett for 2019. Husk realistiske budsjett for 2019. Lag 
budsjett som går i overskudd. 
Viktig at alle gruppene er representert på styremøtene. 
Det er opprettet vippsnummer på alle undergruppene.  

Roger 

2/19 Status Countryfestival 
Alle artister er booket og lansert.  
Billettsalget er allerede i gang. Det selges også helgepass for Lofothallen. 
Samarbeid med Scandic, Coop nord og Lofotsenteret. Det samarbeides også med høstvekka. 
IL Blest har kjøpt festivalteltet.  
 

Roger 



3/19 Planlegge årsmøte 
- Tid og sted 
- Årsmelding 
- Budsjett 
- Organisasjonsplan 

Årsmøte avholdes 11.mars kl 19.00 i Blesthallen.  
OBS Årsmelding, budsjett og saksliste må være klare til 25.februar, og skal gjøres synlige på hjemmesiden 
en uke før årsmøtet.  Alle årsmøtesaker må også spilles inn før denne datoen. Sondre melder inn til Jan 
Ottar om dato for årsmøte. Marte lager plakat som henges i Blesthallen.  
 

 

4/19 Kommunale midler til subsidiering av treningstid 
Etter innspill fra Bjørn Harald Karlsen: 
«..Blesthallen AS søker derfor om samme kompensasjonsordning fra Vestvågøy kommune som gis overfor 
Lofothallen AS vedrørende rabatt ved utleie til idrettslag..» 
«..Dette vil i så fall kunne redusere leiekostnadene til Blest betraktelig. Blesthallen må da yte rabatt til 
Blest og andre lag som leier til barn og unge, for så å sende krav til kommunen på den rabatt som er gitt..» 
 
Sondre foreslår for Bjørn Harald at Blesthallen stiller spørsmål til Vestvågøy Kommune om regler for 
substituering  også gjelder for privat idrettshall. Dersom blesthallen inngår i avtalen, kan man anta at 
likhetsprinsippet gjelder for alle klubber. 
 

 

5/19 Hjemmeside 
- Tas mer aktivt i bruk fra i 2019 
- Møtereferater fra styremøter skal legges ut. 
- Aktiv promotering og synliggjøring av våre sponsorer.  
- Bør vi lage et nyhetsbrev med jevne mellomrom – hver tredje måned f.eks? Hvor vi får med litt om 

aktiviteten i klubben siste periode, samt eventuelle vedtak og bestemmelser som kan være av 
interesse for medlemmer.  

- Få på plass det som mangler per nå: Styrende dokumenter, organisasjonsplan, anlegget (m/bilder), 
klubbdrakter (m/bilder).  

 
Saker til hjemmesiden kan sendes til: janottar@elverdi.no 
Vedtak: Det skal sendes ut nyhetsbrev ca hver tredje måned, forutsett at det kommer 
informasjon/nyheter fra undergruppene.  
Sondre har hovedansvar for komponering av nyhetsbrevet. 

 



6/19 Eventuelt 
Innkjøp av turnutstyr- Turngruppa får klarering til å kjøpe planlagt utstyr.  
 
Lagerplass utsyr – Dersom det blir mindre lagerplass til turnutstyr, må den store matta ligge ute i hallen. 
Ønske om at turn får beholde den lagerplassen de har i dag.  Tar en diskusjon på dette når fotballgruppa 
er tilstede. Planen er at fotballgruppa skal overta noe av lagerplassen nærmest fotballbanen.  
 
Neste styremøte: mandag 25.02 kl. 19.00 i Blesthallen 

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   

 

 

 


