
Protokoll fra styremøte i Tonstad IL 06.05.2013

Til stede: Lars Audun Fodstad, Kåre Lindeland, Nils Inge Gauthun, Ommund Fintland, 
Trond Helge Sinnes, Anja Haughom og Perry Glenn Ovedal.

Forfall:

Saker:

1. Godkjenning av Protokoll fra styremøte 21.03.2013. Protokollen ble godkjent.

2. Innebandy og håndball henvendelse: Lars Audun Fodstad har beklaget negativ respons på 
forrige styremøte. Det beror på en misforståelse. Det ble ikke oppfattet at det var et lokalt 
initiativ. Tonstad IL stiller seg åpne til ny dialog, og til initiativet såfremt det er folk til å 
drive det. Det blir forsøkt å få til et møte, men foreløpig har det vist seg vanskelig å finne en 
dato som passer begge parter.

3. 17.mai på Tonstad 2013, dugnad: Liste over ansvarsområder for 17.mai ble gått igjennom. 
Det ser ut til at ting er under kontroll. Viktig at mange møter opp på kulturhuset kl.17:00 
kvelden før.

4. Feed skiarena, organisering av driften: Lars Audun og Trond Helge informerte. Ansvarlig for
preparering av løyper slutter. Skal en prøve å gjøre det selv? Det ble diskutert å starte et AS. 
Erfaringer med dette fra Setesdal er positive. Et AS vil kunne få refundert mva, ta opp lån, 
evt. få støtte fra Sirdalsvekst, samt søke tippemidler. Kan dette, kombinert med kommunal 
støtte, gjøre det mulig å kjøpe og drifte egen løypemaskin? Det kan og gi muligheter til å 
øke nåværende 40% stilling. Det blir et ekstraordinært årsmøte på klubbhuset 04.06.2013 kl.
18:00 for drøfting og avklaring av denne saken.

5. Sira-Kvina 50-årsjubileum, folkefest Tonstad, dugnad 15.06.2013: Det trengs 10 personer til
dette. Det ble foreslått 3 fra fotballgruppa og 7 fra ski. Dette avklares ytterligere på 
styremøte i etterkant av årsmøte 04.06.2013.

6. Orientering frå de enkelte gruppene: 

1. Fotball: 

1. En gladnyhet; Hroar er tilbake på Tonstad. Han trener og trives på rehab-avdelingen 
på Sirdalsheimen og møter opp på treningene.



2. Fotballgruppa har fått hjertestarter fra Per Ole Ousdal. Siv Tone Åsemoen Bjunes 
skal kurse laglederne i bruken.

2. Ski: Lise , Trond Helge og Nils Inge er delegater til ski-tinget i Agder og Rogaland 
skikrets 1. juni. Orienterte om omorganisering av skiskyting/skolelag.

7. Eventuelt: Fakturaer for kontingent 2013 i Tonstad IL er delt ut.

Referent: Perry


