
 
IL BLEST 

SAKSLISTE 
 

Sted: Blesthallen  Dato: 23.02.2019  Tidspunkt: 1900  Møtenummer: 2-19 
Tilstede:  Roger, Thomas, Lisa, Sondre, Raymond, Kjersti og Marte 
Forfall: Gry, Fred 
 
Referent: Marte Eliassen 
 

Sak Tekst Ansvar/frist 
7/19 Årsmøte 

- Budsjett 
- Årsmelding 
- Eventuelt 

Håndball og turn har levert budsjett 2019 til Roger. Fotball og ski har budsjettet klart, og oversender 
elektronisk snarest. Investering turnutstyr og lys til lysløypa er lagt på hovedstyret. Hovedlaget ser dermed 
ut til å ha et merforbruk i år, men da er det gjort forskutteringer av spillemidler.  
Festivalteltet leies ut av blest, inventar (bord og stoler) leies ut av blesthallen AS. Teltet er allerede booket 
til flere anledninger.  
En av lyskasterne på kunstgressbanen er ødelagt i uværet. Matias Karlsen lager rapport angående 
reparering og oversender hovedstyret.  
 
Årsmeldinger oversendes Sondre så fort som mulig, senest 3.mars. Da skal de publiseres på hjemmesiden.  
Foreløpig ingen innmeldte saker. Sondre lager facebookarrangement angående årsmøtet. Styret møter 
(18.30) en halvtime før årsmøtet starter.  
 

 



8/19 Generalforsamling Blesthallen 
- Forslag til styresammensetting Blesthallen 

 
Det vil bli avholdt generalforsamling i Blesthallen 06.03 . Glenn Muller skal ut av rollen som styremedlem, 
og hovedstyret må komme med forslag til nytt medlem. Sondre spør foreslått medlem. 

 

9/19 Eventuelt 
- Kirsten Iversen har booket hallen i  05.03 fra 10.00-14.00 ,og kjører åpen dag for barn og ungdom 

der det blir valgfri aktivitet. Dersom tilbudet trekker folk, vil det bli forsøkt å gjennomføre dette 
månedlig. Spesielt rettet mot barn/ungdom som ikke deltar på organisert aktivitet. Barn under 
4.klasse må ha med foresatte. 

- Nyhetsbrev er til sjekk hos Jan Ottar og skal sendes på mail til medlemmer og sponsorer, samt 
publiseres på hjemmesiden.   

- Raymond informerer om priser på tidtakingssystem 
- Har fått påpakning fra hovedsponsor om å ha logo på startnumre under skiløp. Raymond sjekker 

pris hos mål og mening på 100 vester 
- Blest har ikke utsyr til å øve for å delta i KM turn. Har behov for pegasus, frittståendegulv og tilløp 

til air track for å kunne delta på kretsmesterskap i fremtiden. Lite lagringsplass til utstyret de 
allerede innehar.  

 

   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


