
 
IL BLEST 

SAKSLISTE 
 

Sted: Blesthallen  Dato: 19.06.19  Tidspunkt: 1800   Møtenummer: 5-19  
Tilstede: Fred, Raimond, Therese, Håvar, Sondre, Thomas, Roger og Marte 
Forfall: Kristin  
 
Referent: Marte Eliassen 
 

Sak Tekst Ansvar/frist 
24/19 Økonomi - videreføres fra forrige møtes sak 19/19. 

• Investeringsplan 2019-2021-  
Se vedlagt plan 

Fra forrige møte: Roger har utarbeidet investeringsplan, se eget dokument. Blest har hatt utgifter på 
nærmere 7 mill de siste årene til større investeringer. I tillegg er det vedtatt nye lys i lysløypa og noe 
turnutstyr i 2019. Det er også ytret ønske om å investere i garasje til tråkkemaskinen og nye flomlys til 
kunstgressbanen. Det er ønskelig at det søkes spillemidler til dette, ny plan revideres i 2020.  

Ettersom ingen av undergruppene deltar på dagens møte, vil investeringsplanen også være sak på 
neste møte. Dersom involverte gruppeledere ikke deltar på dette møtet, vil det ikke bli fattet vedtak 
i denne saken. 
 
Status omtrent som på forrige møte. Håndballgruppa, fotball(A-laget) og hovedlaget har foreløpig 
negative tall.  
Innkjøpt turnutstyr kommer ila uka, regning på 91 000 kr er kommet.  
 
 

 



Prosjektet med nye flomlys overstiger minstesats på 500 000 og må derfor inn på kommunal 
prioriteringsliste for å kunne søke spillemidler. Estimert pris på 1 000 000  kr dersom alle lysene 
skal byttes. Da er det fornuftig å vente slik at vi kan få ta del i spillemidler. Planen rulleres neste år.  
Fagkyndige anbefaler at alle flomlysene byttes. Konsekvens av å vente vil bety at kunstgresset ikke 
kan brukes til kamp og trening når det er mørketid. Dersom vi vet dette er det ikke problemer for 
fotballgruppa å melde inn til kretsen at høstkampene må avvikles på andre kunstgressbaner til vi 
får nye lys på plass. Fotballgruppa undersøker hvor vidt det ødelagte lyset kan kobles ut, og 
resterende lys kan benyttes i en mellomperiode.  
Vedtak: Forarbeidet med prisanslag må i første omgang være på plass. Vi melder inn ønske om 
spillemidler når planen er vedtatt i 2020. Fotballgruppa tar seg av praktiske gjøremål rundt flytting 
av kamper og treninger.  
 
Garasje: Det anslås materialkostnader på 170 000-200 000 kroner. (eks støyping av plate + betong) 
Tegninger, prisanslag og lignende må være på plass før vi eventuelt kan søke forhåndsgodkjenning 
av spillemidler. Roger snakker med Trond Handberg om hvor detaljert papirarbeidet må være. 
Påberegnes noe dugnadsarbeid. 
Skigruppa ønsker møte med utbygger av barnehage for å være involvert i prosessen, og inngrep i 
terrenget som berører skigruppa.  
 

25/19 Blest som organisasjon - videreføres fra forrige møtes sak 21/19. 
• Rekruttering 
• Informasjon (foreldre, aktiviteter) 
• Hvordan vi som organisasjon arbeider for å få opp andelen som er aktive/bidrar osv 

Fra forrige møte: Viktig med innledende informasjonsmøte med foreldrene i forkant av aktivitetsstart. 
Klargjøring av arbeidsoppgaver rundt laget, samt forventninger til dugnader løpende gjennom året. Info 
om innmelding, kontingenter, treningstider etc. Dette er også en fin arnea til å rekruttere foreldre til 
trenere, oppmenn, kampansvarlig, draktvasking ++ 
Saken videreføres til neste møte der det forventes at gruppelederne deltar. 
 
 
Håndballgruppa har avholdt foreldremøte for J12, J14 og J16. Fint for informasjonsflyt, men vanskelig å 
rekruttere ”nye” trenere, oppmenn og lignende. De samme  foreldrene går igjen. Det er informert om 
hvilke dugnader det forventes at foreldrene deltar på, countryfestivalen, kafèvakter, vasking ++ 
 

 



Vi må gjøre en jobb med å få foreldrene til å forstå hva som skal til for å drive en idrettsklubb, og at 
nøkkelen er frivillighet og dugnadsånd. Tidlig klargjøring av hva som forventes. Kan Klubbkvelder bidra til 
at flere foreldre ønsker å engasjere seg? Trekkplaster (eks foredragsholdere) som gjør at medlemmer 
møtes, og vi får en anledning til å dele informasjon.  
 
Vedtak: Vi arrangerer møtepunkt i hallen lignende 50-årsjubileet der vi hadde besøk av active events fra 
Harstad. Vi tenker på hva som kan trekke medlemmene våre. Vurderes årlig, eller annet hvert år. 

26/19 Vask av hallen - videreføres fra forrige møtes sak 22/19. 
• Dugnad 29.06.19. Fotball/håndball/turn må ha deltakere klare. Lift på plass fra kl. 1200, oppstart 

da.  
• Rutiner for klisterfjerning sesongen 2019/2020. Plan utarbeidet av håndballgruppa: Det må lages 

oppsett/plan om hvordan dette er tenkt utført. Hvor ofte og når, og ansvarlig for gjennomføring. Denne 
planen sendes til blesthallen. 

• Vask av kantine/kjøkken ifm. utleie. Fatte vedtak om hvorvidt dette skal leies inn, ihht. sak forrige 
styremøte.   

Håndball: 5 stk 
Turn: 5 stik 
Fotball: Fotball ordner 5 vaskere 
 
Sondre spør om Reidar tar overoppsyn og kan fordele vaskeutstyr og vise hva som skal vaskes. Det sendes 
ut oppfordring til vaskerne om å ta med bøtte og vasketue.  Det sendes ut melding om oppstart kl 10.00. 
 
Klistervask: 
Fra høsten 2019 skal J16 ta annen hver måned, og herrelaget annen hver måned slik at det blir fjernet 
klister månedlig. Fast tidspunkt hver måned.  
 
Vedtak: Blest leier inn vaskehjelp ved utleie av kantine og kjøkken.  
 

 

27/19 Eventuelt 
- Sondre har blitt kontaktet av Lofot-tidende som ønsker å inngå samarbeidsavtale med IL Blest.  
De har fremmet forslag til avtale. Innebærer 6 gratis annonser per år. Ønsker til gjengled at vi har logo på 
hjemmeside, samt sender inn bilder i etterkant av arrangement.  Sondre avklarer på hvorvidt det er 6 
halvsider, eller 6 stk tilsvarende totalt halv side, og om vi countryfestivalen kan benytte seg av annonser.  
- Turn ønsker fane som kan brukes ifbm  defilering på stevner. Turgruppa kan presentere et forslag der 
også blestlogoen er representert.  

 



- Kommunen skulle leie teltet under Arctic race, men syntes forespeilet pris ble for dyr. Bør Blest leie teltet 
vederlagsfritt/til en billig penge for å skape godt omdømme? På denne måten får vi også øve på å sette 
teltet opp i forkant av countryfestival.  
- Det må kjøpes inn knagger for å henge klær på i gangen. Gjerne mobile stativ. Det trengs også divers 
kjøkkenutstyr, vannglass,  stettglass, mugger, kaffekopper og tefat. Fred bestiller.   
 
 

 Neste møte: 26.08.19 kl 18.00  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   

 


