
Styremøte i Brønnøysund idrettslag 
 
Tid: Mandag 25. juni kl. 19.00 
Sted: Klubbhuset 
Deltakere: Aina Melstein, Espen Slotvik, Siri Knoph, Benedikte S. Olsen, Berit Amundsen, Leif 
Morten Slotvik, Alf Einar Olsen 
 
SAKSLISTE:                                                                
1. BIL lotteri ved fotballgruppa – Tillatelse og signering av garanti 
2. Prinsippvedtak fotballhall 
3. Rivning gamle klubbhuset 
4. Salg av Jubileumsboka og Helgelandsspill under Rootsen 
5. Orienteringssaker 

 Arbeidsgruppe sponsing 

 Politiattester 

 Klubbhuset 
 
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 200 000 kr. 
 
Det ble diskutert omfanget og aspekter ved lotteriet.  
 
Vedtak:  
Det ble enstemmig vedtatt at hovedlaget garanterer 200 000 kr. Leder Aina Melstein og 
styremedlem Leif Morten Slotvik gis fullmakt til å signere garantien. 
 
2. Prinsippvedtak fotballhall 
Espen Slotvik presenterte planer og økonomiske rammer for fotballhall på Torghatten arena. 
 
Vedtak: 
Enstemmig vedtak på at hovedlaget bygger en fotballhall på Torghatten arena. 
 
3. Rivning gamle klubbhuset 
Det gamle klubbhuset ved gressbanen må rives. Leif Morten Slotvik har tatt kontakt med 
naboene: Opplysningsvesenets fond og Brønnøy kommune. Opplysningsvesenets fond har 
ingen innvendinger. 
 
Når søknaden om riving er behandlet, må det praktiske arbeidet organiseres. Kontaktperson 
for håndball, Bjørn Arve Øksnes, og for friidrett, Einar Magne Ansnes. 
 
4. Salg av Jubileumsboka og Helgelandsspill under Rootsen 
Hovedlaget har flere eksemplarer av Jubileumsboka og Helgelansspillet som må selges. Det 
er mulighet for stand inne på Roots-området på formiddagen. 
 
Leder lager et opplegg og sender ut informasjon per mail. 



 
5. Orienteringssaker 

 Arbeidsgruppe sponsing 
Deltakere: Bjørn Arve Øksnes (håndball), Aina Melstein (hovedlaget), Egil Heitmann 
(fotball), Geir Grande 

 Politiattester 
Innhentet politiattester for håndball og fotball. Nå jobbes det videre med de andre 
undergruppene.  

 Klubbhuset 
Arkivskap tilgjengelig på Klubbhuset hvor undergruppene kan ha styreprotokoller. 

 


