
Årsmøte i hovedlaget til BIL 

Torsdag 10.mars 2016 

Klubbhuset kl. 19.00 

 

Til stede: Espen Slotvik, Bjørn Arve Bønå, Ole Stian Solsem, Siri Knoph, Ann-Helen Moen, 

Runa Møller Tangstad, Anette Nybø, Ken Robin Utvik, Ann Kristin Lorentsen, Bertil Einvik, 

Gunvald Mathisen, Robert Storøy, Einar Ansnes, Eva Dahle, Arnt Kristiansen, Geir Arne 

Johansen, Stein Aarøen, Frida Hol Ellingsen, Hanne Reppen, Chris Nybacka, Kurt Arve Nilssen, 

Arne Robert Hartvigsen og Solveig Lomsdal. 

 

Leder Espen Slotvik ønsket de frammøtte velkommen til årsmøtet. 

 

Konstituering: 

1. Godkjenning av innkalling og dagsorden: Ingen merknader. Begge godkjent. 

2. Valg av møteleder og referent: Espen Slotvik (møteleder) og Ann-Helen Moen 

(referent) ble valgt ved akklamasjon. 

3. Valg av to til å underskrive protokollen: Arnt Kristiansen og Chris Nybacka ble valgt 

ved akklamasjon. 

 

Nordland idrettskrets – informasjon 

Anette Nybø (utdanningskonsulent) fra Nordland idrettskrets var invitert på møte og 

orienterte om kretsens arbeid, om trender i norsk idrett, klubbutviklingsprosjekt og Young 

Active.  

Nybø stilte spørsmål om BIL ønsket å være med i prosjektet klubbutviklingsprosess, og ba 

hovedutvalget om å vurdere saken ved en senere anledning.  

 

Young Active 

Runa Møller Tangstad orienterte årsmøtet om arbeidet med Young Active og hennes 

erfaringer så langt. Tangstad og Inger Johanne Warholm startet opp gruppen i Brønnøysund 

for rundt tre år sien. Tilbudet er et lavterskel-tilbud for ungdom mellom 13 og 19 år, og 



ønsker å få ungdommer mer aktive. Det er stor deltakertilknytning, og de har god 

inkludering og oppfølging av ungdommene. De legger vekt på en sosial og aktiv hverdag, og 

så langt har det vært variasjon i deltakelsen. I dag er det gjennomsnittlig 12 deltakere på 

hver trening. Tangstad har blant annet vært i Hellas og tatt imot den olympiske ilden og 

deltatt på ungdoms-OL i forbindelse med sitt verv i Young Active. Young Active er nå tatt inn 

som en del av BILs undergruppe idrettsskolen. Hun ba videre om  hjelp av årsmøtet til å spre 

det gode budskap om Young Active.  

 

Årsmelding 

Leder Espen Slotvik gikk gjennom årsmeldingen for idrettslaget for 2015. Årsmeldingen ligger 

vedlagt. 

Arbeidsutvalget i BIL har i 2015 sett slik ut: 

Espen Slotvik   leder    på valg  

Ole Stian Solsem kasserer   ikke på valg 

Ann-Helen Moen  sekretær   på valg 

Bjørn Arve Bønå styremedlem   ikke på valg 

Siri Pettersen styremedlem    på valg 

Gruppeledere: 

Fotball Ole Inge Jenssen   på valg  fratrer, leter etter ny leder 

Håndball Arnt Kristiansen  på valg  gjenvalgt for ett år, til årsmøte 

2017. 

Svømming Ann-Christine Nybacka på valg  gjenvalgt for ett år, til årsmøte 

2017. 

Idrettsskole Ken Robin Utvik  på valg  gjenvalgt ett år, til årsmøte 2017 

Turn Marianne S. Dalheim på valg  gjenvalgt for ett år, til årsmøte 

2017 

Innebandy Kurt A. Nilssen  på valg  gjenvalgt for ett år, til årsmøte 

2017 

Friidrett Maria Lund   på valg  gjenvalgt for ett år, til årsmøte 

2017 



BIFF Solveig Lomsdal  på valg  gjenvalgt for ett år, til årsmøte 

2017 

Badminton Ken Robin Utvik  på valg  gjenvalgt for ett år, til årsmøte 

2016 

Old oldboys Kolbjørn Løvdahl  på valg  Fratrer. Alf Einar Olsen er valgt til 

ny leder 

Triathlon Hanne Reppen  på valg  gjenvalgt for ett år, til årsmøte 

2016 

 

Ikke aktive grupper: Tae Kwondo og volleyball 

 

Revisor Rita Nilsen    på valg   

Nilsen ønsker ikke å fortsette, og ifølge Slotvik må det jobbes med å få tak i ny revisor eller 

se på om dette må løses på andre måter.  

 

Valgkomite 2016 har bestått av:  

Arnt Kristiansen (håndball), Jacob Horn (fotball). Begge på valg. 

 

Representant Brønnøysund idrettsråd 2015 Espen Slotvik  på valg. Gjenvalgt 

 

Regnskap 2015 

Kasserer Ole Stian Solsem gikk gjennom regnskapet for 2015.  

Ifølge Solsem bør klubben greie å øke grasrotandelen som kommer inn til BIL hovedlag. Det 

er cirka 130 mennesker som betaler grasrotandel til oss, og potensialet er mye høyere.  

Regnskap ligger vedlagt. 

Regnskap for 2015 ble godkjent.  

 

 



Budsjett 2016 

Kasserer Ole Stian Solsem gikk gjennom budsjettet for 2016 

Budsjettet ligger vedlagt.  

Budsjett for 2016 ble godkjent.  

  

Besøk av Sparebank1s banksjef Øyvind Løvdahl 

Øyvind Løvdahl er i dag banksjef for Sparebank1 Nord-Norges avdeling i Brønnøysund. Han 

orienterte om banken og hvorfor de valgte å sponse BIL. De er i dag hovedsponsor for 

idrettslaget, og bidrar med til sammen 1,5 millioner kroner i tidsperioden 2015-2019. 

Løvdahl dro særlig fram det positive med felles draktprofilering med fokuset på samhold av 

fellesskap, oppgraderingen og utviklingen av treningsfasiliteter, og at BIL har aktiviteter som 

fremmer folkehelse og bolyst. BIL har mange ”frontfigurer/ildsjeler som er gode 

ambassadører, og fremmer god dugnadsånd og sunne verdier. Det viktigste er alle folkene 

bak, ifølge Løvdahl.  

 

BIFF ved Solveig Lomsdal 

Mangeårig leder for BIFF, Solveig Lomsdal, orienterte om BIFF og deres aktiviteter. Per dags 

dato er det rundt 20 medlemmer. Gruppen ble startet opp i 1990, og da med Eva Dahle som 

leder. Målgruppen er psykisk- og fysisk utviklingshemmede samt andre som ser at BIFF har 

et tilbud som passer for dem. De har et variert aktivitetstilbud med blant annet svømming, 

friidrett, halltrening, dansekvelder, og de har blant annet deltatt i Bislett games.  

BIFF hadde jubileum i fjor, og leder Espen Slotvik delte ut 5.000 kroner i støtte til undergruppen.  

Leder Espen Slotvik delte samtidig ut innsatspokalen og blomster til Solveig Lomsdal.  

 

Beslutningssak: Forslag til endring av vedtekter 

De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt.  

Se de nye vedtektene vedlagt.  

 

Orienteringssaker  

Ny klesavtale, felles profil 



Bjørn Arve Bønå orienterte om den nye klesavtalen mellom Nike, Sport1 og Brønnøysund 

idrettslag. Alle lagene skal igjen ha samme profilering, altså samme overtrekksdrakt. 

Hovedlaget vil fortsatt dekke en del av overtrekksdraktene, slik at alle kan få dem til en litt 

billigere penge.  

 

Valg  

Valgkomiteen bestått av Arnt Kristiansen (håndball) og Jacob Horn (fotball). Da ingen av 

medlemmene i komiteen deltok på årsmøte orienterte leder Espen Slotvik om arbeidet.  

1. Styremedlemmer 

Siri Knoph ble valgt som styremedlem ved akklamasjon i to år, fram til årsmøte 2018. 

Hilde Rafaelsen ble valgt som styremedlem ved akklamasjon i ett år, fram til årsmøte 2017.  

Espen Slotvik valgt som leder ved akklamasjon i ett år, fram til årsmøte 2017.  

2. Revisor 

Tidligere revisor Rita Nilsen har bedt om å fratre da det ble for mye jobb. Ifølge Slotvik er det 

foreløpig ikke funnet noen ny revisor, og han er i tvil om hva man ender opp med. Man kan 

måtte se seg nødt til å finne en annen løsning og kjøpe tjenesten. Slotvik foreslo at 

idrettslaget i løpet av våren bestemmer seg for hva de skal gjøre på området, og gi 

tilbakemelding til styret om hva de ønsker. Vedtatt ved akklamasjon. 

3. Representant til BIR 

Espen Slotvik ble valgt som representant til BIR ved akklamasjon, fram til årsmøte 2017.  

4. Valgkomite 

Valgkomiteen for neste års valg vil bestå av Aina Melstein (håndball), Narve Amundsen 

(fotball), svømming vil komme tilbake med en aktuell person. Vedtatt ved akklamasjon.  

 

Oversikt over verv i BIL 2016:  

Arbeidsutvalget i hovedlaget 

Espen Slotvik   leder 

Ole Stian Solsem kasserer 

Hilde Rafaelsen  sekretær 



Bjørn Arve Bønå styremedlem 

Siri Ann Pettersen styremedlem 

Gruppeledere: 

Fotball  gruppen leter etter ny leder 

Håndball  Arnt Kristiansen   

Svømming  Ann-Christine Nybacka  

Idrettsskolen   Ken Robin Utvik 

Turn  Marianne Stokka Dalheim  

Innebandy  Kurt Arve Nilssen    

Friidrett  Maria Lund 

BIFF  Solveig Lomsdal    

Badminton  Ken Robin Utvik    

Old oldboys  Alf Einar Olsen  

Triathlon  Hanne Reppen  

 

Revisor  Ikke valgt 

 

Valgkomite  Aina Melstein (håndball) og Narve Amundsen (fotball). I tillegg skal 

svømming komme med en representant som skal godkjennes i neste hovedlagsmøte.  

 

Representant Brønnøysund idrettsråd Espen Slotvik.  

 

Utmerkelser 

Innsatspokalen for 2015 ble tildelt Solveig Lomsdal 

 

Møte ble hevet rundt kl. 22.40 



Brønnøysund 10. mars 2016 

 

Chris Nybacka      Arnt Kristiansen 

sign,        sign. 


