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Dette er det første av fire årlige nyhetsbrev. Målet med dette er å få kommunisert ut til
medlemmer og sponsorer hva som rører seg i klubben, samt at alle skal få muligheten til å
ta del i det som skjer i idrettslaget. De siste årene har det vært stort fokus på anlegg, som
har resultert i at vi i dag er i besittelse av en flott lysløype, kunstgressbane i full størrelse
og en fantastisk flerbrukshall.
I det videre er det vår jobb som idrettslag å forvalte dette på best mulig måte slik at bygdas
barn og unge har flest og best mulig aktivitetstilbud, men like viktig blir det i det videre å
flytte noe av fokuset over på selve klubbdriften.
Kommunikasjon
Med bakgrunn i sistnevnte fokusområde har vi i hovedstyret
satt oss mål for 2019 om større åpenhet og bedre kommunikasjon innad i klubben..
I løpet av det siste året har vi sett et økende behov for bedre
kommunikasjonslinjer internt, og for å bøte på dette ønsker
vi først og fremst å utnytte hjemmesida vår (www.ilblest.no)
på en bedre måte enn tidligere. Mer konkret innebærer dette
først og fremst at siden brukes til å publisere nyheter og
arrangementer som omfatter idrettslaget, og som kan være av
interesse for våre medlemmer.
I tillegg er det vedtatt at møtereferat fra hovedstyremøtene
skal legges ut på hjemmesida slik at alle har tilgang til den
informasjonen som ligger der, og innsyn i hvilke saker som
behandles av styret. Ellers er målet at hjemmesida skal være
oppdatert med bilder og pris på klubbkolleksjoner (drakter og
overtrekser), oversikt over undergrupper, gjeldende vedtekter
og anlegget, samt
kontaktinformasjon til trenere og de som har styrende verv
i klubben. Vi vil som nevnt med jevne mellomrom sende ut

informasjon til våre medlemmer, konkretisert gjennom disse
nyhetsbrevene.
Nyhetsbrevene kan inneholde alt fra informasjon om arrangementer og happeninger til gjennomgang av administrative
bestemmelser som kan være av interesse for medlemmer. De
kan også brukes til gjennomgang av sportslige begivenheter
og resultater, og ellers være en plattform for informasjon om
temaer som pårører IL Blest.
Vi håper dette vil være med på å knytte medlemmene i
idrettslaget tettere sammen og samtidig gjøre jobben som
frivillig litt lettere og mer oversiktlig.
Lofoten Countryfestival
I sommer ble vi i Blest tilbudt å overta Lofoten Countryfestival. Vi har de tre siste årene hatt vaktholdet på festivalen, og
med bakgrunn i innsatsen som har blitt lagt ned i forbindelse
med dette, samt Blests historie som arrangør av Lofotmessa,
ønsket de tidligere eierne å gi oss muligheten til å overta
konseptet.

Etter noen runder internt og med potensielle samarbeidspartnere ble det besluttet i hovedstyret at vi skulle takke ja til
dette tilbudet. Som nevnt innledningsvis vil mye av fokuset
i det videre være på selve klubbdriften, og håpet er at
festivalen skal være den store samlende dugnaden for alle
våre medlemmer, og ikke minst danne et økonomisk
fundament for den videre driften av idrettslaget.
Blest er for mange dugnadsklubben over noen, og arven etter
Lofotmessa er stolt. Derfor håper vi på den samme
velvilligheten som alltid når komiteen i løpet av våren starter
ringerunden for å skaffe vakter til dette arrangementet.
Countryfestivalen går av stabelen helga 5.-8. september – så
sett av helga! :)
Politiattester
For å ha verv i idrettslag hvor man har ansvar for barn og unge
er en pliktig å fremvise gyldig politiattest. Ettersom vi naturlig
nok ser svært alvorlig på at dette er på plass, har vi på nyåret
kjørt en ny runde på dette, og skal innhente ny politiattest fra
alle som er trenere eller har verv tilknyttet idrettslaget. De som
ikke kan vise gyldig politiattest vil ikke kunne ha verv
i klubben som medfører kontakt med barn og unge.
Om noen som har tillitsverv i klubben ikke har fått mail om
politiattest ber vi om at dere tar kontakt med Sondre Fjelltun
Hansen (sondre_hansen@hotmail.com).
Åpen hall
Etter flott initiativ fra Kirsten Iversen vil vi gjøre et forsøk på
å holde «åpen hall», hvor barn og unge kan møtes i hallen til
uorganisert aktivitet. Kantina vil også være tilgjengelig slik at
det her kan foregå roligere aktiviteter som f.eks. brettspill.
I første omgang kjører vi dette som en test i vinterferien,
tirsdag 5. mars kl. 1000-1400. Men dersom dette viser seg å
være et populært tilbud vil vi prøve å arrangere dette med
jevne mellomrom – kanskje en dag i måneden, forutsatt ledig
hallkapasitet.

Viktige datoer

Dette er først og fremst for å gi et tilbud til de som ikke driver
organisert idrett, men tilbudet er selvfølgelig åpent for alle,
barn og unge som ikke er medlem av Blest er også
velkommen. Kirsten vil selv være til stede som voksenkontakt,
men for barn til og med 4.klasse må foresatte også være til
stede. Ber med dette voksne som kunne tenke seg å stille opp
som vakt på slike arrangementer om å melde seg.
Ved spørsmål tilknyttet dette ber vi ta kontakt med Kirsten
Iversen på tlf. 91711887 eller mail kirsteniv@icloud.com.
Tilbudet vil være gratis, og som nevnt åpent for alle.
VÅRE SPONSORER

• Åpen hall, tirsdag 05.03.19 kl. 1000-1400.
• Mandag den 11.03.19 avholder vi årsmøte,
det blir i kantina i Blesthallen kl. 1900.
Velkommen.
• Lofoten Countryfestival 05.-08.09.2019

Med vennlig hilsen
Hovedstyret – IL BLEST

