
Protokoll fra styremøte i Tonstad IL 13.01.2014 på  klubbhuset.

Til stede: Lars Audun Fodstad, Kåre Lindeland, Nils Inge Gauthun, Ommund Fintland,

Anja Haughom og Perry Glenn Ovedal.

Forfall: Trond Helge Sinnes og Gry Eitland, (etter avtale møter hun bare når det er spesielt 
behov for hennes kompetanse).

Saker:

1. Godkjenning av protokoll fra styremøte 13.11.2013

Protokoll godkjent.

2. Årsmøte for 2013.

 Årsmøtet blir flyttet til 04.03.2014 kl 18:00 på klubbhuset, (styret møter 17:30).

Agenda blir satt opp etter gjeldende lover, mye blir likt som i fjor, men i år blir også 
generalforsamling for Feed Skiarena AS tatt med. 

3. Pris til unge idrettsutøvere, kandidat?

 Minner om å komme med forslag til Lars Audun, som tar dette videre til idrettsrådet.

4. NM skiskyting 2015.

1. Brev blir sendt Fylkesmannen, fylkesordføreren og ordføreren i Sirdal der en inviterer til
samarbeid om prosjektet. 

2. Det ble diskutert en del forslag til nøkkelpersoner som vil bli spurt om roller som 
sponsoransvarlig, rennleder, sekretær, ansvarlig for innkvartering, arena osv. 

3. Man bør snarlig få på plass en delegasjon som kan dra til NM på Voss. 

5. 17. mai 2014.

1. Arbeidsfordeling med utgangspunkt i fjorårets arrangement. 

2. Det kom forslag om å skaffe kortlesere. Ommund snakker med banken om evt. utlån. 

3. Det er 200-års jubileum for grunnloven i år, og dette bør gjenspeiles i feiringen.

4. Forslag til talere ble diskutert. Lars Audun spør dem. 

5. Bunadsplikt i flaggborgen.

6. Familiefest om kvelden. Lars Audun spør Historielaget/Blandakoret ev. i samarbeid. Vi 
lover at idrettslaget kan stille med sjauerhjelp.

6. Oppdatering fra de enkelte styremedlemmers område.



1. Barneidretten: Anja informerte om godt oppmøte, ca 20 barn. 2 trenere fra 
idrettsgymnaset og rullering av foreldre som er tilstede og teller opp.

2. Fotballgruppen: Ommund informerte om vellykket avvikling av den 29. Tonstad-
turneringen. 15 lag deltok i år, (11 i fjor). Bra fortjeneste på kiosksalg. Dameturneringen 
blir lørdag 25.01.2014, med 7 påmeldte lag.

3. Skigruppa: Nils Inge informerte om aktive skiskyttere. Vi har bl.a. 2 damer med i 
NorgesCup. Turvei fra renseanlegget og opp til Feed, er ferdig ryddet og merket. Det 
jobbes med Suleskar-maraton som blir lørdag 24.05.2014. Det blir og snart møte ang 
Sesilåmi. Vi må få fakturert Sira Kvina Kraftselskap for dugnadsarbeid ved deres 
jubileumsfest.

7. Sponsorkurs

Det er vanskelig å skaffe sponsorer. Vi har fått tilbud om kurs. Gruppene må finne ut om 
noen vil delta og melde ifra til Lars Audun innen 05.02.2014.

8. Eventuelt

1. Ommund minnet om frist for søknad om driftsmidler den 15.02.2014. Lars Audun søker.

2. Ommund minnet om frist for idrettsregistrering den 01.02.2014. Ommund og Nils Inge 
registrerer.

3. Nils Inge hadde forslag om at medlemmer registrerer seg selv på minidrett.no dette 
praktiseres hos noen idrettslag.

4. Nils Inge ønsker at vi diskuterer reglene for familiemedlemskap på neste møte.

Neste møte 

Tirsdag 25.02.2014 kl. 18:00 på klubbhuset.

Referent: Perry


