IL BLEST
SAKSLISTE
Sted: Blesthallen
Dato: 26.98.2019
Tidspunkt: 1800
Tilstede: Kristin, Raimond, Are, Hans Ivar, Fred, Sondre, Roger og Marte
Forfall: Håndball

Møtenummer: 6-19

Referent: Marte Eliassen
Sak
28/19

Tekst
Økonomi
- Regnskap juni/juli
- Eventuelt
Totalregnskap: Merforbruk på i underkant av 400 000, kr budsjettert med minus 134 000 kr. De store
inntektene kommer ila høsten, i tillegg har det vært gjort noen større investeringer.
Fotball(minus A-lag): Overskudd på 21 000 kr
Fotball A-laget: Underskudd på 42 000 kr
Håndball (minus herrelaget): Underskudd på 73 000 kr. De fleste inntektene er forventet ila
høstsemesteret.
Herrelaget håndball: Underskudd på 2500 kr
Ski: overskudd på 15 000 kr
Turn: underskudd på 48 000. Budsjettert med 60 000 i dugnad(arrangementsinntekter).
Hovedlaget: Underskudd 407 000. Her ligger halleie for vårhalvåret, blir fordelt på undergruppene i
høst. Kjøp av telt + turnutstyr.

Ansvar/frist
Roger

Kontingentene er betalt inn via klubbadmin. Det viser seg da at det behøves å ryddes i
medlemsregisteret. Sondre sjekker om vi kan få gjennomgang med styret i klubbAdmin og min idrett.
29/19

Status LCF
Alle campingplasser som lå til forhåndssalg er utsolgt(200 stk), kanskje vil det være mulig å opprette
flere campingområder.
906 solgte billetter fredag og 981 solgte billetter til lørdag (inkl hallpass). VIP-arrangement for
sponsorer/samarbeidspartnere i fryseriet lørdag 17.30.
Fulldistribusjon av avis (Vesterålen) tirsdag i høstvekka hvor vi har sponsorinntekter og reportasjer
knyttet opp mot countryfestivalen.
Barnetog arrangeres onsdag formiddag i høstvekka. Mat og underholdning sponset av Lofoten.
Ane Nordstrand har påtatt seg ansvaret som logistikkansvarlig under festivalen.
Viktig at alle undergruppene bidrar med å ringe vakter

Roger
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Status undergrupper
- Treningstider
- Trenersituasjon
- Informasjonsmøter – ref. sak 25/19 forrige møte.

Undergruppeledere

Turn: Mangler trenere. Styret bidrar som trenere på de to minste gruppene (6-12 år) frem til jul.
Dersom det ikke er funnet trenere da, blir det kun tilbud til turnere fra 13 år og oppover. Tirsdager
fra 18-19.30 og det største partiet har på onsdager.
Skigruppa: Trenerne deltar på trener 1-samling denne helga. Fortsetter med samme trenere som i
fjor.
Fotball: Har trenerne på plass ut sesongen.
Håndball: Treningstider er klarert med Reidar. Håndball har hatt foreldremøte.
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Klubbdag i løpet av høsten
- Dato – undergruppelederne avklarer helger i løpet av høsten som bør unngås.
- Komité – tenk ut forslag.
- Program: Lignende som 50-årsjubileet. Barna i sentrum på dagtid. Frivillig(countryen)/medlemsfest på kvelden.
- Sponsorer – invitasjon og rolle?

Foreslått dato 9.november . Gjerne kontakt med active events som var suksess i fjor. Invitere
sponsorer og medlemmer.
Komite: Marte, Kristin Mikkelsen, + to forspurte. Kanskje kan noen foreslå en mann. Marte booker
active evnets asap. Vi forsøker å ha en komité på plass til neste styremøte, og kaller inn til første
komitémøte rett i etterkant. Husk å snakk med Reidar om å booke hallen.
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Eventuelt
- Venter fortsatt på endelig svar for Rema etter gjennomgang av kontrakt.
- Sondre har snakket med Jan Ottar om å opprette egen facebookside for IL Blest.
- Sondre prøver å få ut et nyhetsbrev før countryfestivalen.
- Vi bør se på avtale angående kjøp av treningstøy. Vi har en avtale med L Barth Sport som går
ut i 2021. Den fungerer ikke som ønsket ettersom de ikke kan levere ønskede produkter.
Sondre forslår for Preben at avtalen avsluttes. Da står vi fritt til å velge det tøyet vi ønsker. Vi
har mulighet til å tenke nytt nå som hovedsponsor(sparebanken 68 grader nord) skal profilere
ny logo.
Neste møte: tirsdag 24.09. kl 18.00.

