IL BLEST
SAKSLISTE
Sted: Blesthallen
Dato: 29.05.2019
Tilstede: Fred, Sondre, Roger, Kristin og Marte

Tidspunkt: 1800

Møtenummer: 4-19

Referent: Marte Eliassen
Sak
Tekst
Ansvar/frist
19/19
Økonomi
Roger
• Generell status
• Investeringsplan 2019-2021, vedlagt innkalling
Per utgangen av april har Blest et samlet underskudd på 211 000 kroner.
Fotball: underskudd 11 000. Da er ikke miniturneringen i mai tatt med som ga et godt resultat. Lite utgifter
på aldersbestemte lag.
Fotball, A-lag: ca. 30 000 i underskudd. A-laget har budsjettert med 75 000 i dugnad, 0 kr på
aldersbestemte lag. Fotballgruppa må ta en diskusjon på om fotballforeldrene skal gjøre dugnad for Alaget, eller om A-laget selv skal stå for denne dugnaden.
Håndballgruppa: 39 000 i underskudd. 80% av inntektsgrunnlaget ligger på høsthalvåret.
Håndball, herrelaget: lite overskudd. En del av sponsorinntektene er ført på fjoråret.
Team Lofoten: Overskudd på 99 000. Har fått reisefordeling fra Bring.
Skigruppa: Underskudd på 18 000.
Turngruppa: underskudd 27 000. Har fakturert stevneutgifter.
Hovedlaget: 178 000 i underskudd. Har foreløpig tatt halleie for de første månedene av året. Fordeles til
høsten. Utgifter til lys i lysløypa.
Det forventes mer inntekter på høsthalvåret.

20/19

Roger har utarbeidet investeringsplan, se eget dokument. Blest har hatt utgifter på nærmere 7 mill de
siste årene til større investeringer. I tillegg er det vedtatt nye lys i lysløypa og noe turnutstyr i 2019. Det er
også ytret ønske om å investere i garasje til tråkkemaskinen og nye flomlys til kunstgressbanen. Det er
ønskelig at det søkes spillemidler til dette, ny plan revideres i 2020.
Ettersom ingen av undergruppene deltar på dagens møte, vil investeringsplanen også være sak på neste
møte. Dersom involverte gruppeledere ikke deltar på dette møtet, vil det ikke bli fattet vedtak i denne
saken.
Status Lofoten Countryfestival
• Generell status
• AS opprettet. Styret består av Reidar Samuelsen (Leder), Sondre Hansen (styremedlem) og Jan
Ottar Olufsen (styremedlem).

Roger

Nesten i mål med sponsorinntektene. Programmet er stort sett klart, billettsalget godt i gang.
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Blest som organisasjon:
•
•
•
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Rekruttering
Informasjon (foreldre, aktiviteter)
Hvordan vi som organisasjon arbeider for å få opp andelen som er aktive/bidrar osv

Viktig med innledende informasjonsmøte med foreldrene i forkant av aktivitetsstart. Klargjøring av
arbeidsoppgaver rundt laget, samt forventninger til dugnader løpende gjennom året. Info om innmelding,
kontingenter, treningstider etc. Dette er også en fin arnea til å rekruttere foreldre til trenere, oppmenn,
kampansvarlig, draktvasking ++
Saken videreføres til neste møte der det forventes at gruppelederne deltar.
Saker fra Blesthallen AS
1.Klisterfjerning: Det må lages oppsett/plan om hvordan dette er tenkt utført. Hvor ofte og når, og
ansvarlig for gjennomføring. Denne planen sendes til blesthallen.
I dag er det mørke felt på banen. Jo lengre det går mellom klisterfjerning, jo vanskeligere blir det å fjerne,
og som igjen fører til ekstra slitasje på parketten.
Parketten skal lakkes på nytt i sommer, så når skolen er ferdig må alt klisteret fjernes, gjennomføringen
avtales med Reidar.
Blesthallen har vært i kontakt med lofothallen ang klisterfjerning, de har en som går der hver dag og
vasker klister:
Bjørn-Harald har fått pris hos ISS om fjerning av klister 3 dager i uka a 2 timer (6t uka).

Roger

Fred

Det vil si: kr.9220,- +mva pr.mnd x 10 mnd=kr.115250,- ink mva.
Har vi råd til det og hvem betaler?
2. Rundvask av hallen, kantine/kjøkken/tribune/cafe/støv tørking i hall med lift

Vi bør høre med Lofothallen om pris og kapasitet for vask/klisterfjerning.
Ber håndballgruppa om å behandle saken i gruppemøte før neste møte i hovedstyret.
Fotball, håndball og turn må stille med 5 stk hver til vaskedugnad. Dugnad settes til lørdag 29.juni.
Renhold i kantine/kjøkken fungerer relativt dårlig ifbm utleie til eksterne, og Blest ønsker å leie inn noen
til å utføre vask etter utleie. Saken har vært behandlet i styret til Blesthallen.
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Eventuelt
- Hovedstyret overrekker blomster til Sondre som er nybakt far.
- Sondre har nylig fått tilbakemelding fra Rema angående samarbeidsavtale. Sondre og Roger må se
nærmere på dette opp mot andre avtaler.
- Roger har sett på ansvarsforsikringer for Blesthallen AS og Lofoten Countryfestival AS. If har gitt
tilbud på 6000 pr AS. Styret vedtar at vi tegner disse forsikringene.
Har også fått tilbud på festivalforsikring på kr 6000 (gjelder hvis eks. gjester blir skadet under
festivalen). Roger sjekker også hva det vil koste å forsikre teltet.
- Vi må prøve å få solgt ”harva” som ble kjøpt til kunstgresset. Er nærmest ubrukt. Lofothallen gjør
denne jobben for oss nå. Fred er på saken.
- Roger og Reidar har allerede erfart at det går mye tid til utleie av bord/stoler. Vi bør lete etter
noen som kan ha denne oppgaven slik at Countrykomiteen slipper å ta på seg denne oppgaven
også. Finne løsning for vask av telt.

Nytt møte:

19.juni kl 18.00

