IL BLEST
SAKSLISTE
Sted: Eltoft skole
Dato: 24.09.19
Tidspunkt: 1800
Tilstede: Håvar, Are, Sondre, Raimond, Roger, Fred, Kristin og Marte

Møtenummer: 7-19

Referent: Marte Eliassen
Sak
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Tekst
Økonomi
Regnskapet er ikke ajour for september. Fått 21 000 i dugnadspenger fra Arctic race. Skal fakturere for
dugnadsarbeid Ballstaddagan. Dugnadspenger fra countryfestivalen kommer også.
Håndball skal arrangerer julemessa, komiteen er i gang. Roger fakturerer støttemedlemskap.
Lofoten Countryfestival
Vellykket arrangement. Holder på med sluttregnskapet. Har resultatet klart rundt nyttår. Det må vurderes
hva som lønner seg kostnadsmessig; fortsette å drive festivalen som AS, eller at idrettslaget driver
festivalen. Countryfestivalen gjør nødvendige investeringer. Komiteen for 2020 er på plass.
Nye/avsluttede avtaler – til info
- Rema 1000 – vedlagt i mail
- Lofot-Tidende – vedlagt i mail
- L. Barth - avsluttet
- I dialog med Scantrade/Umbro. Sondre informerer.
• Herunder vedta ny klubbkolleksjon.
• Styrets fullmakt til å inngå avtale.
Sondre informerer om inngåtte avtaler med Rema og Lofot-tidende.

Ansvar/frist
Roger

Roger

Sondre
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Håvar oppfordrer et av håndballagene til å stille på en lørdag så snart som mulig for å profilere oss i
butikken sammen med Rema 1000 .
I kontrakten med lofot-tidende får vi 6 halvsider med gratisannonse ila året. Disse annonsene koordineres
via Sondre slik at vi har oversikt over hvordan vi benytter disse.
Avtalen med L. Barth er avsluttet.
Det bør oppfordres til at alle gruppene kjører likt tøy, og velger klubbkolleksjonen. Styret har vedtatt at
Umbro Core, farge sort, blir vår klubbkolleksjon.
Ski og turn må lete etter egnede turndrakter og skidresser, likt for hele gruppa.
Sondre får fullmakt til å inngå 3-årskontrakt med Scantrade.
Roger sjekker status på sponsoravtalene.
Medlems-/frivilligfest
Marte har booket aktive events samt booket hallen 9.november.
Komiteen er nesten på plass, og starter møtevirksomhet fra neste uke.
Blest(countryen) dekker inngang til festen for trenere og dem som bidro i vakthold under
countryfestivalen + sponsorer.
Samarbeidsavtale Team-Lofoten
Usikkerhet rundt videre samarbeid. Samarbeidsavtalen bør reguleres. Det er laget forslag til
samarbeidsavtale, men denne er ikke mottatt.
Hjemmesiden
For å holde hjemmesiden relevant er vi avhengig av at den oppdateres kontinuerlig.
Har sendt mail til undergruppelederne at dere må sende oppdatert styre-, trener- og treningsinformasjon
til Jan Ottar. Samt følge med og sende inn aktuelt til hjemmeside fortløpende gjennom sesongen.
Sondre oppmuntrer webredaktør til å utarbeide facebookside for klubben.
Eventuelt
Nytt møte: 21.10.19 kl 18.00
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