Styremøte i Brønnøysund idrettslag
Tid: Tirsdag 21. januar 2020 kl. 20.00
Sted: BIL Klubbhus
Deltakere:
Elin Olsen (håndball), Leif Morten Slotvik (fotball), Audhild Bang Rande (Idrettsskolen), Alf Einar Olsen
(Goldboys), Unn Hestvik (Friidrett), Siri Ann Pettersen, Arne Robert Hartvigsen, Aina Melstein, Ole
Stian Solsem og Espen Slotvik
Referent:
Unn Hestvik
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Ingen kommentarer til innkallingen og den godkjennes.
Sak 1: Orientering om Torghatten arena
Espen Slotvik oppdaterte styret på fremdriften siden styremøtet i desember 2019. BIL fikk positivt
svar fra kommunestyret, og det har vært tett samarbeid med BIL for å sikre en god ferdigstilling.
Nært samarbeid med kommunen er viktig for å sikre at kommunen kan godkjenne hallen ved
ferdigstillelse. I tillegg deltar kommunen i vurderingene av hvilket firma som får oppdraget.
Prosjektgruppen har vært i kontakt med 3 firma, som kan ferdigstille monteringen av hallen, for å få
priser Det har vært vurdering av de forskjellige tilbudene og en aktør var billigst. Det pågår for tiden
kontraktsmøter med aktuell aktør, og målet er å signere avtale førstkommende fredag. Monteringen
av hallen er estimert til å kunne gjennomføres i løpet av 8-10 uker.
I tillegg har stålleverandøren vært her på befaring. BIL er i fasen med å avklare betalingsplanen, og
når denne foreligger så starter stålleveransen, fire biler pr uke, totalt 19 biler. I tillegg jobbes det med
kontrakter for bl.a. taktekking, elektro og ventilasjon.
Det er viktig å finne flere finansieringskilder til hallen. BIL har søkt Sparebank 1 – Samfunnsløftet om
finansiering. Men det er veldig viktig å jobbe med å få inn sponsorer fremover.
Styret tok status til etterretning.
Sak 2: Årsmøte 2020
Årsmøte i hovedlaget avholdes tirsdag 17. mars 2020.
Det betyr at de forskjellige undergruppene må avholde sine årsmøte innen utgangen av februar. I
tillegg er det viktig at undergruppene sender sine bilag til regnskapsfører snarlig slik at regnskapet for
2019 kan ferdigstilles.

Sak 3: Eventuelt
 Sponsorgruppa
Det kom opp spørsmål vedrørende status på sponsorgruppa i IL. Gruppa har hatt noen
møter, men arbeidet er ikke kommet skikkelig i gang fordi håndballen mangler
sponsoransvarlig.
 Rutiner for nye ledere i undergruppene
Det kom inn forslag om at hovedlaget laget skriftlige beskrivelser og dokumentasjon rettet
mot nye ledere i undergruppene, samtidig som undergruppene må dokumentere
arbeidsoppgaver i gruppen. Det er mye nytt å sette seg inn i når man blir leder som f.eks.
regnskap, møtevirksomhet mm. Det oppfordres også til å ha oppstartsmøte for nye
styremedlemmer/ - ledere.
 Felles lagringsområde for dokumenter
Det kom inn ønske om et felles lagringsområde for undergruppene. I tillegg til muligheten til
å opprette e-post adresser knyttet til roller i undergruppene.

