
 
IL BLEST 

SAKSLISTE 
 

Sted: Blesthallen  Dato: 19.11.2019  Tidspunkt: 1800   Møtenummer: 9-19 
Tilstede: Thomas, Raimond, Sondre, Kristin, Are, Håvar, Roger, Fred og Marte  
 
Referent: Marte Eliassen 
 

Sak Tekst Ansvar/frist 
48-19 Økonomi 

Budsjettert underskudd på 134 000 totalt for Blest. Per nå ca 100 000 i underskudd 
Fotballgruppa: Pengene fra countryen er foreløpig ført på fotballgruppa, ikke A-laget. Disse budsjettene 
må sees i sammenheng. 
Håndballgruppa: Underskudd på 20 000 foreløpig, LAS samt julemarked er ikke medregnet, da vil det blir 
et fint overskudd 
Turn: Budsjettert med  underskudd på 20 000, per nå underskudd på 83 000, venter inn noe penger, men 
må gjøre tiltak. 
Mva-kompensasjonen er ikke kommet inn, regnes å bli 60-70000. Det skal også faktureres 
sponsorinntekter, støttemedlemskap og purring på kontingenter.  
Det ligger ca +50 000  på Team Lofoten, hvilket gjør at Blest som helhet har underskudd på ca 150 000, 
omtrent som budsjettert. Antar mer inntekter enn utgifter fremover.  

Roger 

49-19 Oppsummering Blestdagen 
Bra arrangement både på dagtid og kveldstid. Budsjettert forbruk på 50 000, men ser ut til å bli noe 
overskudd.  
Aktiv events ønsker årlig samarbeid. Ønske om at dette skal bli en årlig happening. Flere fra komiteen er 
positive til å være med å arrangere neste år også.  

Marte 



 
50-19 Samarbeidsutfordringer tilknyttet forventninger fra trenere i håndballgruppa  

Enkelte trenere stiller krav om fly, hotell ++ når det skal reises på bortekamper.  
Vedtak: Det skal velges billigst mulig reisemåte og overnatting når Blestlag reiser på kamper. Dersom 
budsjett er i balanse (eller overskudd) kan hvert enkelt lag jobbe ekstra dugnad for å finansiere 
”oppgradering” av slike turer. Dette må ikke gå ut over ordinær dugnadsjobbing.  

Håvar 

51-19 Storskjerm i hallen 
Vil utvide bruksområde for hallen, og gi oss ny muligheter. Roger innhenter pristilbud.  

Roger 

52-19 Granulathåndtering kunstgresset 
Thomas tar saken til fotballgruppa. Obs: husk også å ta ned nettene.  

Roger 

53-19 Kjøp 3-er bane fotball 
Vi har fått 43 000 kr fra Sparebank 1 Nord-Norge til å kjøpe vant til 3-erbane Fred bestiller.  

Roger 

54-19 Eventuelt 
- Mulighet for opprykk til 4.divisjon A-laget (se vedlegg 1). Konklusjon: Fotballgruppas anbefaling er at IL 
Blest herrelag i fotball sier nei til opprykk og spill i 4. divisjon kommende sesong. Styret stiller seg bak 
denne anbefalingen. Hans Ivar orienterer rette instanser om dette.  

- Fotballgruppa ser på trenerkabelen for neste sesong så snart som mulig. Dersom dette er på plass 
tidlig, er det gode mulighet for å få med flest mulig spillere fra håndball når sesongen der avsluttes. 

- Det oppfordres til å investere i Blestsokker. Håvar administrere salget for håndballgruppa. 
- Det er allerede satt sammen komite til neste års førjulsmesse. Kanskje vurdere mulighet for en 

lignende messe på vårhalvåret 

 

Neste møte: Onsdag 11. Desember kl 19.00 Fred bestemmer mat og sted.  
 


