Styremøte i Brønnøysund idrettslag
Tid: Tirsdag 09.02.2021 kl. 20.00Sted: Teams
Deltakere:
Elin Olsen (håndball), Kjell Rune Stavang (fotball), Unn Hestvik (Friidrett), Marianne Stokka Dalheim
(dameturn), Katrine Kvitvær (styrkeløft), Viktoryia Fosdahl (vollyball), Siri Ann Pettersen, Arne Robert
Hartvigsen, Aina Melstein, Ole Stian Solsem og Espen Slotvik
Gjest: Håkon Lund
Referent:
Unn Hestvik
Saksliste:
1. Status koronasituasjonene
Alle orienterer om situasjonen i sin gruppe
2. Status regnskap
3. Torghatten arena
Espen orienterer
4. Ny avtale med klesleverandør – Adidas
Arne Robert orienterer om status og veien videre
5. Årsmøte
6. Eventuelt

Sak 1: Status koronasituasjonene
Håndball (Elin):
 Ser frafall i tenåringsgruppene, særlig jentene
 Alle under 20 år trener og tilbakemelding fra trenerne er at treningene går bra
 Håper det blir mulighet for kamper
Fotball (Kjell Rune):
 Treningene er i gang
 A-laget og gutter 19 har ingen treninger
 Planlegger sesongen med NFF Nordland
 Kvalitetsklubb aktivitetene er i gang
 Samarbeidsavtaler i havn
 Forsøksprosjekt for de som ønsker å satse på fotballen i regi av Bjørn Arve Bønå og Finn
Bredo Olsen
Styrkeløft (Katrine):
 Går bra, men alle konkurransene er utsatt eller avlyst
 Trener på treningssenter
 Planlegger konkurranse i Brønnøysund i august 2021
Vollyball (Viktoryia):
 Antall medlemmer øker og flere er interessert
 Utfordringer i forbindelse med treningstimer
 Trenger flere trenere

Innebandy (Ole Stian):
 Ingen aktivitet
Friidrett (Unn):
 Ingen aktivitet
Sak 2: Status årsregnskap
Årsregnskapene til svømmegruppa og Idrettsskolen er ikke ferdigstilt. Regnskapet er preget av
korona-situasjonen. Det vil bli nytt styremøte for gjennomgang av ferdig regnskap
Vedtak: Styret tar årsregnskapet til orientering.
Sak 3: Torghatten arena
Espen S orienterte. Den nye leverandøren gikk konkurs før jul 2020. BIL har kontakt med bostyret.
Selv om dette forsinker arbeidet, ser det ut til at det skal gå greit.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 4: Ny avtale med klesleverandør
BIL har inngått ny avtale med klesleverandør. Den nye leverandøren er Adidas. Arne Robert H
orienterte om arbeidet med å skifte ut drakter. De nye overtrekksdraktene er begynt å komme til
Sport 1. Det må gå ut en informasjonsskriv til medlemmene om den nye avtalen med prisliste Det er
ønskelig at hovedlaget sponser overtrekksdraktene.
Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning.
Sak 5: Årsmøte
På grunn av korona-situasjonen er fristen for å gjennomføre årsmøter utsatt til 15. juni. De fleste
undergruppene hadde et ønske om å utsette årsmøte til etter påske da det er større sannsynlighet
for å få planlagt oppstart.
Vedtak: Styret utsetter å sette dato for årsmøte til neste styremøte.
Sak 6: Eventuelt
Sponsorgruppa:
 Medlemmer: Jørn Henrichsen, Håkon Lund, Torstein Moe, Audhild Bang Rande, Leif-Morten
Slotvik
 Arbeider med å få solgt reklameplasser på arenaene
 Lager sponsor-mapper med informasjon, prislister og kontakt
 Styret skal se på fordelingsnøkler av reklameinntektene

