
Styremøte Tonstad Idrettslag 27.02.2017 

 

Til stede : Ommund Fintland, Kåre Lindeland, Trond Helge Sinnes, Nils Inge Gauthun, Lars 

Audun Fodstad, Anders Bethuelsen og Jorunn Tonstad. 

Saksliste: 

1. Godkjenning av protokoll – protokoll godkjennes 

2. 50 års jubileum  

 Ommund snakker med kulturkontoret ang. det å ha sommerhjelper til å 

redigere bilder i en film framvisning. 

 Lars A. sender til idrettskretsen informasjon om hvordan 50. års jubileum 

markeres. 

 Forslag om revy innslag – Ommund spør Helge Tonstad. 

3. Feed  

 Fine forhold med snø 

 Lars A. og Trond Helge snakker sammen om anleggstekniske forbedringer som 

skal gjøres. 

 Lysmesse i Stavanger – Trond Helge reiser. 

4. Skigruppa  

 Skikarusellen i år var rekord år! 138 pokaler delt ut. 

 15. mars Sirdalstafetten – populært arrangement. 

 Sesilåmi – ca 500 påmeldt. 

 Sommerskiskole – i år er den fra onsdag til søndag, hvor den avsluttes med et 

fellesløp 

 Suleskardmaraton – skal ha tidligere start for de som bruker lang tid over 

fjellet 

 LM i skiskyting Bortelid – gode resultater 

 

5. NM – rulleski 

 Støtte fra fylket skrives av Lars A. 

 Sponsor arbeidet jobbes det kontinuerlig med 

6. Fotballgruppa 

 Fotballskolen – turnering i beg. av mars. Det er idrettselever som  er trenere. 

 Utfordring å sette sammen lag 

 De av ungene som vil trene mer kan trene sammen med laget over i tillegg – 

dette gjelder fra 10 år og oppover 

 Fra 13 år kan de spille på eldre lag 

 



7. Barneidrett 

 Mange barn som deltar 

8. 17. mai 

 Jørn Gordon er blitt spurt om å ha ansvar for stafetten på 17. mai. 

 Jorunn holder kontakt med Sissel M. ang. leker 

 Elin Liland er leder i ungdomslaget –  Kåre kontakter henne for innspill 

 Talere – kontroll på dette 

 17. mai liste lages – vises neste gang 

9. Årsmøte i idrettsrådet 

 Rapportering til Ommund 

 Div. oppgaver blir fordelt – budsjett må rettes på og sendes inn  

 Må sjekke ut om lån fra Sparebank1 til Kvinesdal bank 

10.  Årsmøte i TIL 

11. Eventuelt 

 Blomster til 11 stykk kjøpes inn til idrettslaget 

12. Neste styremøte 

? 

Referent  

Jorunn Tonstad 


