
Protokoll fra styremøte til Tonstad Idrettslag 23.01.2017 

Til stede: 

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

Audun Fodstad, Hilde Ræg og Jorunn Tonstad. 

Forfall : Anders Bethuelsen 

 

Saker :  

1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte den 08.12.2016- protokoll 

godkjennes 

2. 50 års jubileum for TIL  :    

- enighet om å ha mest fokus på barn og unge 

- markeres i forbindelse med rulleski NM 

- planen er å ha en folkefest på lørdagskvelden 

- enighet om å ha bildeutstilling som viser 

idrettslagets historie. Ommund / Kåre har 

ansvar for fotball. Trond Helge har ansvar for 

ski. 

- forslag om å få til en film som vises på skjerm 

– snakke med kulturkontoret – hvem skulle 

gjøre det?  

- forslag å ha mannekengoppvisning der alle 

draktene til TIL opp gjennom tidene vises frem 

Ommund har ansvar markeringen for fotballgruppa og arrangerer noe i juni. 

Skigruppa har markering med aktiviteter for barn og unge helga før NM på 

Feed. 

 

 

 Lars Audun informerer  idrettskretsen ang. markering av jubileet. 

 

3. Feed oppdatering: 



 Det ble produsert en del snø da kuldeperioden kom. 

 2km og 4 km løypene er bra. 

 

4. Skigruppa oppdatering 

 Ingenting nytt å komme med. 

 

5. NM rulleski 2017 

 Hoved og rennkomite – arbeidet går sin gang.  

 Solborg folkehøgskole, medielinja får ansvaret for PR som et 

skoleprosjekt. 

 Sponsorer  - jobbes kontinuerlig med å få dette på plass. 

6. Fotballgruppa 

 Tonstad turnering i beg. av januar – bra arrangement.  12 lag 

påmeldt. 

 Jenteturnering siste helg i januar – 12 lag påmeldt 

 Til høsten starter opp med fotball camp – litt likt som 

sommerskiskolen til skigruppa. 

 Fotball i SFO tid – ca 25 påmeldt. 

7. Barneidrett 

 Mange deltar 

 Fokus på å følge opp instruktørene – få veiledning på trenerrollen. 

 Fortsatt viktig at foreldre er til stede – spesielt blant de minste. 

8. 17.mai 

 Stafett – KÅRE spør Jørn Gordon om å ha ansvaret for dette. 

 Jorunn holder kontakt med Sissel Merete som er ungdomsarbeider 

ang. leker for barn / ungdom 

 17. mai talere – er i orden. 

 Dersom oppussingsarbeidet på kulturhuset ikke er ferdig – forslag 

om å bruke idrettshallen eller sette opp telt. 

9. Årsmøte 

 7. mars kl. 18 

 

10.  Neste styremøte blir 27. februar kl. 18 på klubbhuset. 

 

Ref. Jorunn Tonstad 


