
 
IL BLEST 

SAKSLISTE 
 

Sted: Blesthallen  Dato: 29.01.2019  Tidspunkt: 1800  Møtenummer: 1-20 
Tilstede: Håvar, Raimond, Kristin, Thomas, Fred, Roger, Sondre, Are og Marte 
Sak 1: Trond Jørgensen  
 
Referent: Marte Eliassen  
 

Sak Tekst Ansvar/frist 
1/20 Trond Jørgensen kommer for å presentere sine tanker om klubbdrift, på vegne av trenere j 14/16 

Trenere for J14/J16 har hatt møte med leder i håndballgruppa angående forventninger og målsettinger. 
Spørsmål om hvorvidt penger som er satt av til hall og treningsfelt har gått utover det egentlige formålet; 
barn i aktivitet. Har stor tro på at det er lettere å holde ungdommen i klubben lengre dersom forholdene 
ligger bedre til rette; eksempelvis fly og hotell fremfor å eksempelvis måtte stå opp tidlig. Har tro på at å 
bruke mer penger på laget kan gi bedre sportslige resultater. Trenerne ønsker at Blest skal gjøre valg  som 
gir mer midler til aktivitet blant barna, og mindre materielle kostnader til for eksempel bygningsmasser. 
Budsjettet er knapt, og gir ikke forutsetninger for å få til dette.  
Sondre informerer om budsjettsituasjonen i håndballgruppa de siste årene.  
Thomas: Hvordan rekruttere og ta vare på spillere og trenere.  
Roger: Driver et allidrettslag, har behov for flere typer anlegg.  De fleste av anleggene er bygd på dugnad 
og med spillemidler, samt at vi får leieinntekter. Hallen er det eneste som har kostet oss penger av 
anleggene. Blest har lave kontingenter og ønsker at det skal være billig å delta. Har prioritert å bruke noe 
midler til treningsbekledning. Vi bør se på budsjettene, og hvorvidt pengene kanalisses riktig.  

 



Marte: styrevedtak på at en bør tilstrebe billigst mulig reise og opphold sett opp mot lagt budsjett. Når 
budsjettet er i balanse (eller overskudd) står et hvert lag fritt til å gjøre ekstra dugnad for å innbringe 
ekstra midler til laget.  
Håvar: har hatt utfordringer med å få foreldre til å stille på dugnad, og at det dermed blir mange av de 
samme som engasjerer seg på flere områder, treninger, dugnader, styrer ++.  
Fred: Viktig å ta vare på ildsjelene i Blest.  
Mulighet for å engasjere foreldrene mer. Kanskje må de være tilstede på treingen til de minste partiene?   
Sondre: Viktig å ta diskusjonene. Har noe å hente på planer og strategier for hvordan rekruttere og 
beholde barn og foreldre. Bevisstgjøring av hva som foregår i idrettslaget via inkludering.  Sondre setter 
opp sak på dette til neste møte. Kanskje se på regler og rettigheter for hvordan vi vil ha det. Reisemåte og 
slike ting må sees opp mot budsjett. Målet for oss alle er å ha flest mulig i aktivitet.  
Kan hovedlaget sette av midler til ekstra reiser eller lignende, som lagene kan søke på ved spesielle behov 
utover ordinær drift? 

2/20 Økonomi 
Gjenstår litt småjusteringer på regnskapet. Budsjett som lå an til 134 000 i underskudd for 2019. Resultat 
viser ca 150 000 i overskudd (inkl Team Lofoten, utgjør 115 000). Mva.komp. 120 000 høyere enn 
budsjettert. 120 000 mindre i halleie enn budsjettert. Blesthallen har fått kommunal substituering . 
Fotball bredde +70 000 
A-laget : -50 000  
 (countrymidler er ikke fordelt på bredde og A-laget)  
Håndball bredde: + 73 000  
Håndball herre: + 53 000  
Ski: + 13 000 
Turn: - 80 000 
Hovedlaget: - 43 000 (budsjett -134 000) 
Budsjett for 2020 må legges snarlig.(25.02) Roger sender ut info.  

Roger 

3/20 Årsmøte 
-Når? Forslag: Onsdag 5. eller 12 mars? 
-Promotering 
-Årsmelding 
-Budsjett 
-Underrette valgkomité  
-Hallkomité: Er dette valgkomiteens eller hovedstyrets oppgave å velge? 

 



-Se over oversikten (vedlegg 1) og tenk over eventuelle forslag som kan spilles inn til valgkomiteen. Ber 
også undergruppelederen se over og oppdatere status på de som står der - om det er informasjon som bør 
spilles inn til valgkomiteen? 
 
Årsmøtet blir onsdag 11.mars kl 19.00.  
Promoter på hjemmeside + facebook (arrangement)+ nyhetsbrevet + plakat hos Kate. Sondre gjør dette 3 
uker i forkant av møtet. 
Årsmeldingene må være klare til neste styremøte 25.02. Samme gjelder budsjett. 
Innkomne saker må være styret i hende to uker før årsmøtet. 
Styret må gjerne komme med forslag til aktuelle styrekandidater, send på mail til Sondre 
Styret oppnevner hallkomité. Her må vi finne ny kandidat. Sondre må spørre om resten fortsetter.  

4/20 Nytt styremedlem Blesthallen  AS – Johan Pedersen fratrer sitt verv 
-Forslag: Robin Martinsen 

 

5/20 Status kolleksjon Scantrade 
-Se skisser vedlagt mail med innkalling 
-Scantrade utarbeider og oversender PDF-fil med bilde og priser vi kan bruke til promotering på facebook 
og hjemmeside. 
-Scantrade ønsker at vi stipulerer antall produkter per størrelse som bør lagerføres, 
-Trykkostnader 
Kolleksjonen er endelig ferdigstilt. Lagerkolleksjonen som skal være tilgjengelig på Leknes er overtrekks + 
treningst-skjorter og bager. Blest bestiller draktsett etter behov. Sondre venter på pdf-fil som kan 
promoteres på hjemmesiden. Scantrade sender opp noen få i hver str slik at det er mulig å få sett og 
prøvd. 

Sondre 

6/20 Oppdatering på politiattester 
Ber om at undergruppelederne tar med oppdatert liste med oversikt over sine lags trenere til møtet 
Alle må sende oppdatert trenerliste til Marte snarest mulig.  

Marte 

7/20 Status Lofoten Countryfestival 2020 
Har snart lansert alle artister. Budsjett på artister ca 200 000  kroner enn i fjor. Billettsalget er i gang 130-
140 billetter. Reidar begynt å jobbe med booking  for 2021. 
Utvidet komité, Bjørn Håkon kommet inn i komité på sponsor og markedsføring. Se på mulighet for at IL 
Blest kan drifte barsalget i hallen, ikke countryfestivalen AS.  

Roger 

8/20 Eventuelt 
- Fred informerer fra møte i Blesthallen. ISS vasker hallen hver fredag som gjør at fjerning av klister 
fungerer ganske bra. Lagene må ta en stordugnad på klisterfjerning, samt en runde på kraner og håndtak.  
- Turn har traller til overs som ikke er i bruk. Are legger ut på kjøp og salg. 

 



- Jan Ottar ønsker samtykke av foreldre til å ta bilder og videoer på ulike arrangement for å bruker på 
hjemmesiden ++ Vi sender ut skriv der det er mulighet til å reservere seg.  Usikker på om vi får svar fra 
alle. Sondre snakker nærmere med Jan Ottar.  

Nytt møte: 25.02 kl 18.00  
   
   
   
   
   
   

 

 

  



Vedlegg 1 

OVERSIKT STYREMEDLEMMER IL BLEST (VALG 2019) 
Verv  Navn År Kommentarer Status 
Hovedstyret         
Leder Sondre Hansen 1 På valg   
Nestleder Fred Walle 2 Ikke på valg   
Kasserer Roger Jensen 1 På valg   
Sekretær Marte Eliassen 2 Ikke på valg   
Styremedlem Kristin D S Mikkelsen 2 Ikke på valg   
1. vara  Line Torrissen 1 På valg   
2. vara Marit Leines 1 På valg   
     
Håndballgruppa         
Leder Håvar Eliassen 1 På valg   
Styremedlem Ida Bjerkli 2 Ikke på valg Meldt seg ut? 
Styremedlem Susann Skeistrand 2 Ikke på valg Meldt seg ut? 
Styremedlem Mari Ellingsen 1 På valg Hatt permisjon fra vervet siste år 
Styremedlem Birgit Dahl 2 Ikke på valg   
Styremedlem Lisa Johnsen 2 Ikke på valg   
Utdanningsansvarlig Lill Sonja Eilertsen 1 På valg   
          
Fotballgruppa         
Leder Hans Ivar Hansen 1 På valg   
Styremedlem Thomas Elvebakk 1 På valg   
Styremedlem Mathias Karlsen 2 Ikke på valg   
Styremedlem Annikken Johansen 2 Ikke på valg Flyttet? 
     
Skigruppa         
Leder Raymond Grimstad 1 På valg   
Styremedlem Are Edvardsen 2 Ikke på valg   
     
Turngruppa         
Leder Are Lund Hansen 1 På valg   
Styremedlem Johanne Sanchez Martinussen 2 Ikke på valg   
Styremedlem Therese Klevstad 2 Ikke på valg   
Styremedlem Ketil Edvardsen 1 På valg På valg 



styremedlem Steffen Lorentzen 2 Ikke på valg Flyttet? 
Diverse         
Revisor Trond Handberg 1 På valg   
Revisor Bjørn H Karlsen 2 Ikke på valg   
Vararevisor Torunn Elvebakken 1 På valg   
Vararevisor Karl A Hansen 1 På valg   
     
Valgkomité         
Leder Kirstien Iversen 1 På valg   
Medlem Kirsti Lie 1 På valg   
Medlem Bjørn Håkon Liland 1 På valg   
     
Hallkomité (arrangement)       

Medlem Gunn Akselsen - Tar ikke gjenvalg 
Hvem har valgt inn denne komiteen 
og for hvor lenge? 

Medlem Ann Karin Karlsen ?     
Medlem Line Torrissen ?     
Medlem Anniken Geirsdatter ?     

 


