IL BLEST
SAKSLISTE
Sted: Per telefon
Dato: 31.03.2020
Tidspunkt: 1800
Møtenummer: 3-20
Tilstede: Roger, Hans Ivar, Sondre, Ola, Kirsti , Fred, Raimond, og Marte
Are deltar på eventuelt
Referent: Marte Eliassen
Sak
15-20

16-20

Tekst
Økonomi
- Status
- Kontingenter, lysløype og sponsorer
- Purring ubetalte fakturaer
Rolige tider. Regnskap er ikke helt oppdatert, men sendes ut ila uken. Tidligere besluttet å avvente
med å sende ut kontingenter og faktura for sponsorer lys til lysløypa pga pågående
smittesituasjon. Må vurderes fortløpende om kontingenten skal sendes ut i sin helhet, eller
avkortes når det blir aktuelt. Enighet om å avvente med å fakturere sponsorer også. Venter på
noen innbetalinger fra fjoråret, som vi også avventer purring.
Grunnarbeid garasje
- Valg av leverandør
Martinsen
kr. 55.000,Magnussen
kr. 57.000,Eliassen
kr. 80.000,Alle priser er eksklusiv mva

Ansvar/frist
Roger

I utgangspunktet besluttet vi å benytte oss av laveste anbud, men Magnussen en av våre
sponsorer.
Inhabile i denne sak: Sondre, Marte og Ola.

17-20

Vedtak: Vi fastholder bestemmelsen som forelå i forkant om å velge laveste pris. Martinsen dermed valgt
som leverandør.
Pristilbud prosjektorløsning Blesthallen
Se vedlagt innkalling (mail)
Styret ønsker å innhente flere tilbud, fortrinnsvis lokalt. Roger undersøker hva som finnes.

18-20

19-20

Nytt møte

Videreføring av følgende saker til aktiviteten gjenopptas/fysisk møte
- Ref. sak 1-20: «Har noe å hente på planer og strategier for hvordan rekruttere og beholde barn og
foreldre. Bevisstgjøring av hva som foregår i idrettslaget via inkludering. Sondre setter opp sak på
dette til neste møte…» Videreføres.
- Ref. sak 14-20: Felles styremøte med hovedstyre og alle undergruppene med fokus på organisering,
budsjett ++ når de nye styrene er på plass. Videreføres.
Ønske fra forelder: «Forsikring» – alltid to til stede på treninger for aldersbestemte lag. Helst to trenere,
evt. én trener og rullering av foreldregruppa.
Viderefører denne saken til aktiviteten gjenopptas.
Eventuelt
- Ola informerer om at det kan komme forespørsler om damehåndballag i klubben.
- Telefonmøte med fotballkretsen i morgen, om planen videre. Hans Ivar og Thomas deltar fra Blest.
- Roger har deltatt på e-kurs i klubbadmin. Flere av undergruppelederne må melde seg på dette.
- Are har vært i kontakt med spillerne som deltok på håndballtreningen for ”Blest funkis” som gleder seg
til at treningene starter opp igjen
28.04.20 kl 18.00

