
 
IL BLEST 

SAKSLISTE 
 

Sted: Borgtun Kro  Dato: 11.12.19  Tidspunkt: 1900  Møtenummer: 10-19 
Tilstede:  Roger, Fred, Sondre, Håvar, Kristin og Marte 
 
Referent: Marte Eliassen 
 

Sak Tekst Ansvar/frist 
55-19 Økonomi 

Fotball: 70 000 i overskudd på aldersbestemte lag, 50 000 i underskudd på A-laget 
Håndball: 80 000 i overskudd på aldersbestemte lag. 34 000 i overskudd på herrelaget da er ikke 
sponsorer på oppvarmingst-skjorter fakturert. LAS er fakturert 43 000(ordinær avtale) + 7000 i 
ekstraarbeid pga utsatt dugnad. 
Ski: underskudd på 7000 kr. Romjulsmarsj gjenstår.  
Turn: 80 000 i underskudd. Her må det gjøres noe neste år. 
Hovedlaget: foreløpig underskudd pålydende 300 000 kr. Antar å lande på ca 200 000 i underskudd 
ettersom det  ventes inn tilskudd, mva.komp. med mer. Det er gjort diverse investeringer som telt, lys til 
skiløypa og turnutstyr. Budsjettert underskudd på 134 000 for Hovedlaget.  
Klubben som helhet har et samlet underskudd på 167 000 for 2019. Sannsynligvis vil endelig resultat se 
noe bedre ut enn budsjettert. Mange av sponsoravtalene videreføres.  

Roger 

56-19 Møte med trenere håndball: 
- Videreføring av sak 50-19, Håvar orienterer 
Håvar har hatt møte med trenere for J14/16. Ønske om at dette skal være et ”satsningslag” med høye 
ambisjoner, og at det skal innvilges mer penger til dette laget. Trenerne ønsker å fremme sak på neset 
møte i hovedstyret. Sondre sender invitasjon. 

Håvar 



57-19 Aktivitetsstopp for medlemmer som ikke har betalt medlemsavgift 
Flere av spillerne i klubben har fått mange purringer på medlemskontingenten, uten å ha betalt, gjelder 
spesielt våre eldste spillere. Roger snakker med Hans Ivar om ubetalte medlemsavgifter for spillere på A-
laget. Håvar og Sondre purrer på herrelaget. Eventuell sak for årsmøtet dersom problemet vedvarer. 

Roger 

58-19 Eventuelt 
Senioravdeling: Se på muligheten for å skille mellom styrene til aldersbestemte lag og A-lag/herrelag. 
Skiller i dag mellom budsjett, men ellers er det samme styret som har ansvar for aktivistene for de minste 
og seniorene. 
Treningstøy: Sondre følger opp. Scantrade mottok logoene i november, og forespeilet klar til trykking etter 
ca 14 dager. Vi forsøker å selge ut det vi har av klubbkolleksjon på lager. Nytt tøy kjøpes hos Sport1, og 
promoteres når det er klart.   

 

   
 Nytt møte: 29.01 kl 18.00 i Blesthallen  
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


