
PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TONSTAD IL 10.08.2017 

Til stede: 

Lars Audun Fodstad, Ommund Fintland, Hilde Ræg,  Jorunn Tonstad, Ivar Skregelid 

Forfall :  

Nils Inge Gauthun ,  Kåre Lindeland,  

 

Saker: 

1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte 23.05.2017 –  protokoll  godkjennes. 

 

2. Forespørsel om oppstart av basketballaktivitet fra Jan Becker.  

- Ønske om trening 1 x pr. uke 

- Hilde legger ned beskjed til Inge Sigbjørn ang. mulighet for trening på Tonstad skule. 

- Aldersgruppe er fra 16 – 30 år 

- Det må undersøkes videre med Norges basketball forbund ang. forsikring 

 

3.  Skriv fra idrettskretsen  

- Idrettskretsen arrangerer kurs ang. styremøte i praksis – interessen for dette må sjekkes 

ut blant fotball og skigruppa. 

- Div forsikringer skal sjekkes ut 

- Ungdomstiltak – forskjellig inf. rundt det – fotball og skigruppa ser videre på dette. 

- Barneidrettsansvarlig – må ligge under den / de som driver barneidretten 

-  

4. Sesilåmi   

– jobbes med renn og styreleder som skal være fra Tonstad IL  

 

5. Feed oppdatering 

-  Nye lys til høsten. 

-  Peter Tjomlid ansatt fra 1. september 

 

6. Skigruppa oppdatering 

  Arrangere 50 årsjubileum på Feed lørdag 16. Sept. Bl.a quiz opp gamlebakkane.   

Laserskyting v/juniorlandslaget for kvinner. 

 Grilling. 

Søndag LM i skiskyting. 

 

7. NM rulleski 2017  

-  fått på plass en stor sponsor til, NAMMO/LAPUA. 

- Bannere snart på plass, 

- Program hefte – jobbes med 

- Renn / hovedkomite - på plass 



 

 

8. Fotball oppdatering 

- Dana cup – junior damelag deltok 

- Høst sesong oppstart i uke 34 

- Beholder jenter 19, trekker jenter 16 

 

9. Barneidrett 

- Plan om å få litt mer struktur rundt aktivitetene – snakke med Lise Stø 

 

10. Eventuelt 

- Folkehelsekoordinator Selma Kvæven har sendt ut et tilbud ang. mer frukt og grønt i 

kiosksalget 

- Enighet om at kioskansvarlig May Bente Bjørnestad og Åse Skreå Åsemoen ser på dette. 

 

11. Neste styremøte 

Blir etter NM rulleski. 

 Lars Audun kaller inn. 

 

 

Ref.  

Jorunn Tonstad 


