Styremøte i Brønnøysund idrettslag
Tid: Tirsdag 28. mai kl. 20.30
Sted: Klubbhuset
Deltakere: Aina Melstein, Ole Stian Solsem, Espen Slotvik, Siri Knoph, Leif Morten Slotvik,
Yngve Torgnesøy og Audhild Bang Rande
Arne Robert møtte til sak 2.
Gjester: Egil Heitmann under sak 1.
SAKSLISTE:
1. BIL lotteri ved fotballgruppa – Tillatelse og signering av garanti
2. Orientering fotballhall – Fullmakt til opptak av byggelån
3. Orienteringssaker
1. BIL lotteri ved fotballgruppa – Tillatelse og signering av garanti
BIL Fotball ønsker å gjennomføre lotteri. Hovedpremien er en bil. Det er lagt opp til at hvert
barn skal selge 20 lodd. I tillegg vil noen reiser rundt å selge lodd på andre arrangement. BIL
Fotball trenger at hovedlaget står som garantist for inntil 260 000 kr.
Det ble diskutert omfanget og aspekter ved lotteriet.
Vedtak:
Det ble enstemmig vedtatt at hovedlaget garanterer inntil 260 000 kr. Leder Aina Melstein
og styremedlem Leif Morten Slotvik gis fullmakt til å signere garantien.
2. Orientering fotballhall- Fullmakt til opptak byggelån
Espen Slotvik presenterte planer og økonomiske rammer for fotballhall på Torghatten arena.
Det jobbes med grunnarbeidet. Mer omfattende og tidkrevende enn først forventet. Noen
utfordringer med å skaffe tilstrekkelig med fagfolk lokalt for armerings- og
forskalingsarbeidet. Planen er å starte støping neste uke. Uthaug starter leveranser av
reisverk nå i starten av juni og igangsetter montasje.
Vi har 11,5 millioner i private sponsormidler. Vi har fått utbetalt 2 av disse nå forskuddsvis,
mens de resterende 9,5 kommer til utbetaling når prosjektet er fullført. Kommunen har
utbetalt investeringsstøtten på 7 millioner og forskuttering av tippemidler på nærmere 6
millioner. Kommunen forskutterer mva fortløpende knyttet til innkomsten av faktura til
prosjektet.
For å sikre likviditet i byggeperioden må idrettslaget ta opp et byggelån for å dekke
utestående sponsormidler og egenkapital til uforutsette kostnader. Prosjektet anbefaler
derfor styret om å gi fullmakt til å ta opp et byggelån på inntil 12 millioner med virkning fra
juli/august. Konkret ramme på lånet vil bli bestemt når vi ser omfanget av kostnadene med
grunnarbeidet. Dette bør være klart i slutten av juni. Ferdigstillelse planlegges i oktober og
byggelånet bør derfor kunne avsluttes før årsskiftet.
Vi har allerede vært i kontakt med Sparebank 1

Vedtak:
Det ble enstemmig vedtatt at hovedlaget tar opp et byggelån begrenset oppad til 12
millioner kr. Leder Aina Melstein og styremedlem Espen Slotvik gis fullmakt til å signere
låneopptaket.

3. Orienteringssaker
 Arbeidsgruppe sponsing
Det er nå kommet på plass nye sponsoransvarlig både i håndballen - Christina Orvik
og fotballen - Jørn Henriksen. Gruppen jobber videre med Annleggsreklame og
sponsorpakker - Aina innkaller til oppstartsmøte der også Audhild Bang Rande møter.


Brønnøy idrettsråd – orientering fra møte



GDPR - viktigheten av behandling av personopplysninger på riktig måte



Søknad kulturmidler er sendt



Bruken av fattigdomsmidler - orientering



Søknad om timer i hallanlegg – Viktig å tenke på behovet for høsten 2019/Våren
2020

