IL BLEST
SAKSLISTE
Sted: Blesthallen
Dato: 25.02.20
Tidspunkt: 18.00
Tilstede: Kristin, Fred, Roger, Are, Sondre, Håvar og Marte

Møtenummer: 2-20

Referent: Marte Eliassen
Sak
9-20

10-20

Tekst
Økonomi
76 000 kr fra kraft til idretten i 2019
Kompensasjon på 120 000 for halleie fra Vestvågøy Kommune.
Vi forsøker å ha budsjett for 2021 klar til desember 2020.
Årsmøte
Til årsmelding:
-Innkomne saker: Til orientering – Blest funkis
-Årsmeldinger fra undergrupper skal være klar til styremøtet: ingen av gruppene har levert årsmelding,
denne må sendes til leder snarest.
-Budsjett: Gruppene må sende sine budsjetter til Roger innen 28.02.
-kontingenter: Styret forslår å la kontingentene være uendret.
-Valg
Selve møtet:
-Innkjøp: kaffe, brus, noe å bite i. Marte og Kristin baker kake.
-Ordstyrer: Thomas Elvebakk
-Referent: Marte Eliassen

Ansvar/frist
Roger

11-20

12-20

13-20

14-20

Dugnad
Vakthold arrangement Swingklubben 09.05.20.
10 stk. over 18 år. Kl. 20:00-02:00. Kr. 7000,- for jobben.
Noen av undergruppene som føler seg kallet?
Turngruppa påtar seg oppgaven.
Turngruppa oppfordres også til å ta lørdagsdugnad på Rema, med salg av vaffel, lodd , pakke i poser++
Her må vi sette opp en kalender, slik at gruppene vet når de har dugnad på Rema.
Telt: Ved utleie av telt har vi satt opp prisen for utleie av mannskap til å sette opp teltet. Målet er at de
som leier teltet skal stille med folk til opprigging. 35 000 kr dersom Blest skal sette opp teltet, 5 000 kr
dersom en mann skal være med å veilede i å sette opp, 5 000 kr for transport.
Blestkolleksjon ankommet
Sport 1 har laget egen Blestvegg
Hjemmeside oppdatert og nyhetssak postet på facebook.
Anmoder alle undergrupper til å oppfordre sine til å kjøpe.
Så har vi jo enda en del på lager selv, hvordan få ut dette?
Vi må oppfordre alle til å kjøpe klubbkolleksjonen. Trenere og styremedlemmer kan hente bukse og
genser, skrive navne sitt hos Sport 1, regning sendes Blest. Øvrige betaler for treningstøyet.
Temaer til nyhetsbrev
-Årsmøte
-Blestkolleksjon
-Blesthallen
-Kraft til idretten og grasrotmidler - Roger
-Blest funkis- tilrettelagt håndball – Marte/Håvar
Nyhetsbrevet skal ut neste uke (uke 10)
Eventuelt
-Ref. sak 1-20 forrige møte: «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…» Viderefører denne til neste møte, etter valg, når nye styrer er etablert.
-Robin Martinsen har takket ja til å overta for Johan Pedersen som styremedlem i Blesthallen AS
- Felles styremøte med hovedstyre og alle undergruppene med fokus på organisering, budsjett ++ når de
nye styrene er på plass.

Sondre

Årsmøte
Neste styremøte

Onsdag 11.03 kl 19.00
31.03 kl 18.00

