
Protokoll fra styremøte i Tonstad IL 13.11.2013 på  Feed skiarena.

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

Forfall: Nils Inge Gauthun og Gry Eitland, (etter avtale møter hun bare når det er spesielt 
behov for hennes kompetanse).

Saker:

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 16.10.2013

Protokoll godkjent, ingen merknader.

2. «Feed skiarena AS», framdrift etc. 

a. Løyper – prosjekter: 

Trond Helge informerte og viste skisser for utviklingsplaner. 

• Tilrettelegging for oppvarmingsløype, kr. 250.000,- 

• Utvidelse av vinterløype, kr. 750.000,- 

• Delvis opparbeiding og asfaltering av 4 km løype, kr. 2.500.000,-  

Trond Helge sjekker opp om det er sikkert at en kan få spillemidler til disse 
prosjektene. Skigruppa sender innspill til plan for idrett og fysisk aktivitet. 

b. Tråkkemaskin: 

Denne er nå på plass og betalt ved hjelp av banklån. Trond Helge Sinnes, Tormod 
Netland og Dag Eigeland har blitt kurset i bruk av maskinen. De vil få praktisk 
kjøreopplæring på Feed når snøen kommer.

Vi har fått kr. 260.000,- i tilskudd fra Sirdalsvekst og et lån på 260.000,-. Dette 
benyttes til nedbetaling av banklånet.

Vi er blitt tildelt kr. 80.000,- av spillemidler til tråkkemaskinen. Trond Helge følger 
opp nødvendige formaliteter slik at vi får utbetalt pengene. Disse vil også bli brukt til
nedbetaling av banklånet.

Feed skiarena AS har videre fått et etableringstilskudd fra Sirdalsvekst på kr. 30.000,-

3. Skiskyting senior NM 2015

1. Tilbakemelding fra samtale med Jonny Liland og Jan Magne Josdal: 

Jan Magne Josdal er innstilt på å bli med i arbeidet og Jonny Liland er og positiv til 
dette.



2. Tilbakemelding fra arrangørkonferansen: 

Nils Inge hadde samtaler med representanter fra Voss som er arrangør for 2014. 
Interessant opplegg, men Voss er et helt annet sted enn Tonstad. Vi kan ikke kopiere 
opplegget deres, men ta med noen ideer.

3. Det er naturlig å invitere med ordføreren, fylkesordføreren og fylkesmannen i 
arbeidet. Lars Audun skriver brev til dem og ber om et møte.

4. Komiteer: 

Mye kan gjøres likt som ved Junior NM 2013. Men det er viktig at en har noen til å 
«fore» pressen med informasjon og artikler. Det ble diskutert en del aktuelle 
personer å spørre til hovedkomite. En bør sondere terrenget litt og diskutere nærmere
på neste møte.

4. Demonstrasjon av mulig sponsorsystem ved leverandør: 

Vi fikk demonstrert en type «sponsor-fliser». Keramiske fliser i et skinnesystem med 
laser-graverte navn/logoer som tilbys både privatpersoner og bedrifter i valgfritt 
antall. Det koster sponsor kr. 100,- pr. mnd. for å få sitt navn på veggen. Av dette får 
Tonstad IL 70 % første år, 80 % andre år og deretter 90 % så lenge avtalen går. 
Leverandør koster flisene, reklame, kontrakter, autogiro-avtaler og montasje. Tonstad
IL betaler ingenting. Montasjen kan ev. henges utvendig på klubbhus.

5. Folkehelseplan 

Planforslaget er snart ferdig til å sendes ut på høring. Idrettsrådet ved Lars Audun og 
Roy Hegre har vært med i sluttfasen av arbeidet og har gitt en rekke innspill. Ruth 
Lillian Hompland og Inger Marie Rokstad leder arbeidet med planen.

6. Plan for idrett og fysisk aktivitet 

Fotballgruppen har levert innspill. Skigruppa leverer løypeplanene (se punkt 2.a).

Lars Audun informerte om planer for utbedring av friidrettsanlegget. Har vært med 
på befaring i Åseral, Marnardal og Lyngdal. Det utarbeides planer for å få til 400 
meter løpebane, i likhet med løsning i Åseral.

7. Kurs om medlemsregistrering 15.10.2013 

En ser noen utfordringer i forhold til registrering av familiemedlemskap, men det er 
viktig å komme i gang.

8. «Hvorfor ble de beste best» 17.10.2013 

Foredrag på kulturhuset. Mange deltok. Positive tilbakemeldinger. Spennende teori 
om at allsidig barneidrett gir best resultater i voksen alder.

9. Neste møte 

Mandag 13.01.2014 kl. 18:00 på klubbhuset.



10. Eventuelt 

1. Årsmøte i Tonstad IL og Generalforsamling i Feed Skiarena AS blir på klubbhuset 
25.02.2014 kl. 18:00 Da må revidert regnskap være på plass.

2. Idrettsrådet trenger forslag til idrettsprisen. Lars Audun ønsker navn og begrunnelse 
tilsendt snarest.

Referent: Perry


