
 
IL BLEST 

SAKSLISTE 
 

Sted: Blesthallen   Dato: 21.10.2019  Tidspunkt: 18.00   Møtenummer: 8-19  
Tilstede:  Kristin, Raimond, Fred, Håvar, Sondre og Marte  
Reidar deltar i sak 41. 
 
Referent: Marte Eliassen 
 

Sak Tekst Ansvar/frist 
41/19 Lofoten Countryfestival 

Reidar Samuelsen oppsummerer årets festival, og går gjennom forventinger/planlegging av neste års 
festival.  
 
Mye arbeid bak. Behov for ca 200 vakter ila helga. Positivt resultat, over forventningene. Gode muligheter 
for sponsorinntekter og samarbeid.  

Reidar 

42/19 Økonomi 
Roger er forhindret fra å delta på møtet, men har gitt følgende tilbakemeldinger: 
 

- Fotballgruppa og A – laget: Vi må diskutere fordeling av dugnad ifm countryfestivalen. Mangler 
innbetaling av mange kontingenter for A-laget  

- Håndballgr.: Hensyntatt markedet, hjemmekamper og LAS tror jeg det ser ok ut i år. Har også 
bestilt blestsokker som skal selges.  

- Herrelaget – håndball: Ok 
- Hovedlag -: Iht. budsjett 
- Ski : Noe lavere inntekter enn budsjettert så langt 

Roger 



- Turn: Bør komme med tiltak for å øke inntektene i år, her MÅ det komme planer for reduksjon av 
underskudd. 

 
 
Generelt: 

- Har avklart treårsavtaler med Lofotsenteret og Magnussen. Gjelder bekledning. I tillegg har Sondre 
avklart treårsavtaler med Bjørn Bygg og Hedda Frisørsalong. Faktureres. 

- Har fakturert sponsorer på trenings t-skjorter for J14/16 
- Har fakturert sponsing av armaturer i lysløypa . 
- Har purret på ubetalte fakturaer på lysstolpene i lysløypa. 
- Har sendt spillemiddelsøknad på garasje. Skal også sende søknad om støtte til diverse fond på 

denne.  
- Herrelaget har vært i kontakt med monter, feel 24(Mats Ola M) og Bil i nord som draktsponsorer.  

 
43/19 Status Blestdagen 

Frivilligfest/medlemsfest 
Barnas dag 
Forslag: Invitere sponsorer, fortrinnsvis Sparebank 68nord, Rema 1000 og Scantrade/Sport 1 til å ha stand 
på dagtid. Marte sender mail til sponsorer 
Gjerne inviter venner til arrangementene på facebooksiden, samt oppfordre folk til å komme denne 
dagen. Si fra dersom det er noen som skulle hatt invitasjon, men ikke har fått. 
Aktiv events er booket til dagtid. Duo Dynamic er booket til å spille på kvelden. 
 

Marte 

44/19 Facebookside 
Gjennomgang av «skikk og bruk» hovedside.  
Lukker alle andre grupper som har Blest i navnet. Behøver ikke å slettes, men de bør ikke være åpen for 
alle.  
Jan Ottar, Sondre og Marte har tilgang til facebooksiden, og aktuelle saker kan sendes for publisering.   
Rema 1000 har sponset landslagsdrakt håndball og fruktkurv som kan brukes til premier for å promotere 
facebooksiden vår. IL Blest – offisiell side.  

Sondre 

45/19 Neste nyhetsbrev 
Vedta innhold og utsendelsesdato 
Håvar lager sak angående håndballskole 
Marte lager sak angående Blestdagen 
Raimond ber Hilde sende noe fra skidagen 

Sondre 



Sondre henter fra country 
Meld inn eventuelle andre ønsker 
Send info til Sondre før 1.november 
 

46/19 Utleie av materiell 
Forslag om at det inngås en avtale med Blesthallen om at de forestår alt utleie av materiell fra 2020. Dette 
medfører at det inngås en avtale om at Blesthallen overtar faktureringsansvar for stoler, bord, telt, scene, 
kaffemaskin mv og fakturere dette ifm. utleie. 
Når det gjelder utleie av telt, fakturer også Blesthallen for montering / demontering / transport. Blest 
fakturerer så Blesthallen for denne dugnaden knytte til montering/demontering ift hvem som faktisk gjør 
dette arbeidet 
 
Vedtak: Enstemmig vedtatt slik forslaget lyder.  

Roger/Sondre 

47/19 Eventuelt 
- Håndball har vært på Rema og solgt vaffel og pakket i poser. Fin opplevelse. Oppmuntrer andre grupper 
til å gjøre det samme.  
- Fotballgruppa anmodes å ta ned nettene rundt kunstgressbanen i forkant av høst- og vintervær. 
- Det oppleves at det er mye rot og urent i kjøkken, ganger og garderobe. Viktig å oppfordre våre egne til 
å holde det rent og pent.  

 

 Nytt  møte: 18. November kl 18.00 i Belsthallen  
 


