
Protokoll fra styremøte i Tonstad IL 16.10.2013

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

Forfall: Gry Eitland, etter avtale møter hun bare når det er spesielt behov for hennes 
kompetanse.

Saker:

1. Godkjenning av protokoll fra styremøtene 12.06.2013 og 21.08.2013

1. Protokoll fra 12.06.2013, godkjent, ingen merknader.

2. Protokoll fra 21.08.2013, godkjent, men Ommund påminnes om å sjekke innbetalingene 
av medlemskontingent, og evt. purre.

2. «Feed skiarena AS», framdrift etc. 

1. Trond Helge informerte om at tråkkemaskin er bestilt og blir levert i månedsskiftet 
oktober/november. Tre stk blir sendt på kurs i bruk av denne. 

2. Dugnad på turvei har ikke kommet i gang enda, Trond Helge tar grep om dette.

3. Senior NM 2015 (a. Hovedkomite, b. Rennkomite) 

1. Nils Inge informerte om at NM i Voss 2014 har opprettet AS. Han skal på 
arrangørkonferanse i Oslo i slutten av oktober, og vil da snakke med representanter fra 
Voss. 

2. Lars Audun snakker med ordføreren om deltakelse. Vi kan og dra nytte av erfaringene 
fra Junior NM.

4. Folkehelseplan 

Denne skal ut på høring, og vi er invitert på vegne av idrettsrådet, til å delta. Lars 
Audun koordinerer informasjonen.

5. Plan for idrett og fysisk aktivitet 

Denne rulleres nå. Det er viktig å få med anleggene i kommunale planer. Gruppene 
leverer konkrete forslag via hovedstyret.

6. Spillemidler til utstyr 

Det er tid for å søke nå, hvis noen har investert i utstyr.

7. Kurs om medlemsregistrering 15.10.2013 

Hver gruppe må ha en registreringsansvarlig. Nils Inge og Perry deler på registrering 
på klubbnivå, med ansvar for fakturering og purring.



8. «Hvorfor ble de beste best» 17.10.2013 

Foredrag på kulturhuset. Mange påmeldte.

9. Neste møte 

Onsdag 13.11.2013 kl. 18:00 på klubbhuset.

10. Eventuelt 

1. Kåre informerte fra fotballgruppa 

Sesongen er snart over. Det er 135 deltakere fordelt på 12 lag fra 6-16 år, + junior- og A-
lag. Lagene blir bedre og bedre, men A- laget har hatt en litt dårlig sesong. Det blir 
avslutning med fotballfest 19.11.2013 kl. 18:00 på kulturhuset. Skolen har hatt vellykket
treningsleir i Danmark. Det har vært et positivt samarbeid med gymnaset, som har 
bidratt med trenere.

2. Nils Inge informerte fra skigruppa 

72 har levert tur/orienterings-kort, men flere har blitt delt ut. Vurderer et lite gebyr pr. 
kort neste år for bedre oversikt. Det vil og bli forbedret kart neste år. Skigruppa har 
startet med langrennstrening og terrengkarusell på onsdager med 32 deltakere fra 2-15 
år. Skiskyting har treninger tirsdag og torsdag.

3. Anja informerte fra barneidretten 

Har nettopp startet etter sommerferien, med 27 deltakere.

Referent: Perry


