
 
IL BLEST 

SAKSLISTE 
 

Sted: Blesthallen  Dato: 11.04.19  Tidspunkt: 1800   Møtenummer: 3-19 
Tilstede:  Kristin, Hans-Ivar, Are, Håvar, Fred, Sondre, Roger og Marte 
 
Referent: Marte Eliassen 
 

Sak Tekst Ansvar/frist 
10/19 Økonomi 

Fotball: En del utgifter er ført(lagpåmelding, forsikring ++), men det er lite inntekter foreløpig. Foreløpig 
merforbruk på 25 000. 
Håndball: Herrelaget stort sett i balanse for vårsesongen. Håndballgruppa forøvrig også stort sett i 
balanse. Det har vært to håndballhelger i hallen.  
Skigruppa: Reklame på stolpene er ikke fakturert enda.  
Turn: så langt 1000 kr i utgifter. 
Hovedlaget: relativt stort underskudd. Kjøp av telt og belastet halleie. Kjøpt lys til lysløypa. 
Vipps og iZettle er ikke ført. Det vil se noe bedre ut når marsregnskapet er ferdig.  
Planen er å fakturer kontingenter så raskt klubbadmin er oppdatert.  

Roger 

11/19 Trenergodtgjørelser turn 
Da turngruppa opplever utfordringer med å få nok trenere ønsker de å belyse hvorvidt det er mulig med 
godtgjørelser. 
I utgangspunktet blir honoraret stående på 2000 kroner slik at det er likt for hele klubben.  

Are 

12/19 Fullmakt hovedstyre: 
Forslag: Hovedstyret (Leder, Nestleder, Kasserer, Sekretær, Styremedlem) gis fullmakt til å vedta saker som 
ikke berører den enkelte gruppe. Øvre grense i økonomiske saker kr. 25 000,-  

Roger 



Jfr. Debatt tidligere styremøte. Styret orienteres påfølgende styremøte. 
Forslag enstemmig vedtatt. 

13/19 Status Countryfestival 
Teltet er kjøpt. Sponsoravtale med Sparebanken 68° Nord, Coop og Lofotsenteret er signert. Blir å inngå 
avtale med Ringnes. Innvilget 50 000 fra kommunens næringsfond. All bookingen av artister er klar. 
Rainer drifter bar og vakthold i teltarrangementene. Samarbeid med Salangen Nyheter om markedsføring. 
Jobber med å stifte AS, skattepliktig selskap. Stiftes uten revisor. Revisor velges inn ved behov. Adwice 
drifter selskapets regnskap. Det jobbes med å sette sammen styre. Sondre deltar fra hovedgruppa, og det 
velges et par fra countrykomiteen.  
Vedtektene for Countryfestivalen skal snart ferdigstilles. Hovedstyret i Blest vedtar å fjerne klausulen om 
at man ikke kan ta ut utbytte fra selskapet. 

Roger 

15/19 Treningsavgift A-laget 
Vedtak: Blest betaler treningsavgiften til spillere under 18 år som spiller på A-laget. 
Blest mangler per tiden 16-årslag, og A-laget er eneste mulighet for denne aldersgruppen.  

Fred 

16/19 Innspill fra styret i Blesthallen 
- Styreansvarsforsikring på styremedlemmer i Blesthallen, Countryen og eventuelt hovedstyret. 
- Styrehonorar Blesthallen AS – Sondre orienterer 

 
Blest Hovedlag har styreansvarsforsikring gjennom If. Roger sjekker om dette også gjelder selskap eid av 
Blest. Dersom det ikke inngår i avtalen tegnes det ansvarsforsikring for Blesthallen og Countryen.  
  

Sondre 

17/19 Politiattestansvarlig 
Velge erstatter for Gry.  
Forslag: Marte Eliassen.  
 
Forslag enstemmig vedtatt.  
Ifølge organisasjonsplanen er sekretær politiattestansvarlig.  

 

 Eventuelt 
- Fred har deltatt på årsmøte i Idrettsrådet . Oppfordring om at Blest må komme med forslag til 

årets ildsjel og årets unge idrettsutøver.  
- Fortsatt ikke fått svar fra Hovdan angående lys på kunstgressbanen. Fred venter på tilbud, og 

samsnakker med Matias Karlsen.  
- Byggtorget sponser med 10 000 i året (hallen). 
- A-laget bygger tribune på dugnad i sommer 
- 16-årslaget har behov for drakter neste sesong. Håvar snakker med Fred om bestilling av draktsett. 

 



- Håvar undersøker mulighet for at J16 kan lage egne oppvarmingsskjorter med sponsorer til inntekt 
for hånballgruppa. Styret ser ikke problemer med det.  

- J14 har kvalifisert seg til RM. Laget ordner med overnatting. Reise koster 25 000 kroner som skal 
fordeles med Leknes HK. Det vedtas at hovedlaget dekker reiseutgifter på 12 500 kroner.  

- Hans Ivar har vunnet draktsett fra Coop til A-laget. Ønskelig å trykke på blests logoer på disse 
draktene. Sondre sjekker med Rema . Hans Ivar ber Thomas snakke med banken. 

- Blest har hatt sekker med granulat stående utenfor AK maskiner. Hvor er disse sekkene nå? Hans 
Ivar sjekker.  

 Nytt møte: Onsdag 29.mai kl 18.00  
   
   
   
   
   

 


