
Styremøte i Brønnøysund idrettslag 
Tid: Torsdag 4. oktober kl. 20.30 

Sted: Klubbhuset 

Tilstede: Tor Inge Olsen (BIL svømming), Andreas Fjelldal (BIL Håndball), Marius Horn (BIL Fotball), 

Unn Hestvik (BIL Friidrett), Espen Slotvik, Siri Knoph, Ole Stian Solsem, Aina Melstein 

Referent: Unn Hestvik 
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1. Fotballhall 

Oppdatering på arbeidet med stålhallen: 

Det er kommet svar fra departementet på forhåndsgodkjenningen av Tippemidler. Departementet 

ser på dette prosjektet som en videreføring av det tidligere prosjektet og dette medfører at BIL får 

fratrekk for tidligere utbetalte midler til banen. I tillegg er kravene til en fullverdig 11'er-bane endret, 

slik at hallen ikke blir vurdert som en storhall. Dette medfører også en reduksjon i tippemidlene. 

Totalt ser det ut som vi kan ende på en tippemiddelramme som er nærmere 4 millioner under det 

som var budsjettert i prosjektet. Manglende kapital må lånefinansieres. Det jobbes med 

kostnadsreduserende tiltak, blant annet høyde på hallen. Det er for tidlig å si konkret hva dette kan 

utgjøre prismessig, men målet er å realisere hallen med så lavt lån som mulig.  

 

Styret tok oppdateringen til etterretning og støtter det videre arbeidet med å realisere en hall, og at 

arbeidet med budsjettet videreføres. 

 

2. Sponsing pakker 

BIL hovedlag har sponsoravtaler med TTS og Sparebank 1 Nord-Norge i forbindelse med overtrekks 

draktene og spillerdraktene. Disse avtalene gjelder også for alle undergrupper. Det er satt ned en 

arbeidsgruppe som jobber med mulighetsrommet for sponsoravtaler og hvordan det skal vises på 

draktene. 

 

3. Orienteringssaker 

 Rivning av det gamle Klubbhuset 

Søknaden til kommunen er godkjent og arbeidet med rivningen er startet. Det må informeres 

godt om arbeidet i undergruppene slik at det møter folk på dugnadene. 

 Politiattester 

Arbeidet fortsetter. Jobber nå aktivt opp mot håndball som starter sesongen nå. 


