
Protokoll fra styremøte i Tonstad IL 02.09.2015. på klubbhuset. 

Til stede :  

Kåre Lindeland, Ommund Fintland, Lars Audun Fodstad, Nils Inge Gauthun, Trond Helge 

Sinnes og Jorunn Tonstad 

Forfall : Anja Haughom 

 

Saker:  

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.04.2015. Protokoll godkjennes. 

 

2. NM 2015 etterarbeid. Viser et bra overskudd. 

 

 

3. 17.mai erfaringer :  

 Litt for mye blomster. 

 Voksenleker må organiseres bedre. 

 Tidspunkt for voksenleker framskyves, 30 min. ? 

 NB! Mer vekslepenger. 20.000 kr er minimum. Mer 50 og 100 kr. sedler.   

 

4. Feed oppdatering, videreutvikling av anlegget. 

 Trond Helge var på seminar på Beitostølen.  

 Feed har fått midler på 1 million kr i 2015. Resterende beløp er lagt inn i 

budsjettet for 2016. 

 4 km. løype  blir asfaltert. 

 Større parkeringsområde. 

 Vinterløype er utvidet i krysset ned mot ny bru i 5 km.  

Lars Audun undersøker med Sira Kvina muligheten for å frikjøpe Trond Helge i en større 

stillingsprosent. 

Ommund undersøker de private pensjonsordningene.  

5. Søknad om C-lisens, Feed. 

 Lars Audun har utarbeidet en søknad. Får hjelp av Trond Helge og Nils Inge på 

de punkter som han mangler informasjon på. 

 

6. Skigruppa oppdatering  

 13 og 14 års klassene er slått sammen med Knaben. Trening her på Tonstad.  

 Rulleski er startet opp for de minste på torsdager.  



 Sommerskiskolen 2015 – veldig bra gjennomført. Helt fullt. Det var 

juniorlandslagsløpere som hadde treneransvaret. 

 LM- rulleski i oktober. 

 

NB. Trond Helge etterspør oversikt på treningstidpunkter. Nils Inge ordner det. 

7. NM rulleski 2017 

 Søknad sendt 

 Tidspunkt på året er august / september. 

 

8. Fotballgruppa oppdatering 

 Junior gutter trekkes fra serien. 

 Dame trekkes fra serien. 

 Junior dame ( 16 år) er 1 lag meldt på. 

 Satsingsområde til neste år er gutter 16. 

 Alle de andre lag går sin gang. 

 Det var 14 stk som var med på dugnadsarbeid på Lysebotn opp. 

NB: Fotballfest 12. november. 

9. Barneidrett oppdatering  

 Ok for turngruppe videre. 

 

10. Eventuelt 

 Trond Helge får med seg Lars Audun til å skrive søknad på løypekjøring. Frist 

1. oktober 

 Dugnadspenger flyttes til Feed konto. Er nå hos Tonstad IL. 

 

 

Neste styremøte er 26. oktober kl. 18. på klubbhuset. 

 

Ref. Jorunn Tonstad. 

 

 

 

 

 

 


