
Protokoll fra styremøte i Tonstad IL 21.03.2013 

 

Til stede: Lars Audun Fodstad, Kåre Lindeland, Nils Inge Gauthun og Perry Glenn Ovedal. 

Forfall: Ommund Fintland, Trond Helge Sinnes og Anja Haughom__________________ 

Saker: 

1. Godkjenning av Protokoll fra styremøte 11.02.2013. Protokollen ble godkjent. 

 

2. Protokoll fra årsmøte 26.02.2013. Protokollen ble referert. Sendes også de nye 

styremedlemmene. 

  

 Nils Inge/Perry vil sørge for at protokoller vil bli publisert på hjemmesiden. 

 

3. Uautorisert bruk av idrettshallen: Kåre Informerer fotballgruppa om at siste lag i hallen må 

huske å sjekke at alle dører er låst. 

 

4. Innebandy og håndball henvendelse: Vi har fått en henvendelse på dette. Det trengs ildsjeler 

til å drive dette før en kan starte. Det trengs deltakere også, vi har mye aktiviteter. 

 Vi tror det er bedre at barneidretten fanger opp dette. De varierer aktiviteter som ballspill, 

 innebandy, svømming, ski, turn etc. Henvendelsen besvares ikke. 

 

5. 17. mai på Tonstad 2013, dugnad: Tonstad IL får 30.000,- for organisering av 17.mai feiring. 

Lars Audun har laget oversikt over oppgaver og fordeling, som han sender til alle involverte. 

 Det blir nytt styremøte på klubbhuset mandag 6. mai kl 18:00 med hovedfokus på 17.mai. 

 

6. Sira-Kvina 50-årsjubileum, folkefest Tonstad, dugnad 15.06.2013: Tonstad IL har fått 

forespørsel om å hjelpe til med servering og rydding ved folkefesten på Tonstad. Det trengs 

flere folk enn det som vises i forespørselen. Vi foreslår en pris på kr 15.000,- 

 

7. Orientering frå de enkelte gruppene:  

 

1. Fotball:  



1. Kåre informerte om at alle fotballag er i gang, med unntak av førsteklassingene, som 

starter etter påske. Flere gymnasiaster er engasjert som trenere. 

2. Runar Ousdal og Kai Johansen trener A-laget i Hroar Fintland's sykefravær. 

3. Øyvind Skadberg og Nils Geir Gyland deler på å trene damelaget, da Øyvind også er 

engasjert i Egersund. 

  

2. Ski:  

1. Nils Inge informerte om veldig bra oppmøte på Sirdals-stafetten. Mange lokale lag, 

mange besøkende lag og god stemning. 

2. Veldig bra tilbakemeldinger for Junior NM. Positivt med oppsatser fra ASVO. 

3. Har begynt å se fremover mot Senior NM i 2015. Færre deltakere, mer publikum + 

media. 

 

8. Eventuelt: 

1. Lars Audun: 

1. Vi har fått driftstilskudd fra Sirdal Kommune på kr. 280.000,- 

2. Prøver å få Fylkeskommunen til å bidra med mer til Feed. 

2. Nils Inge:  

1. Det blir evalueringsmøte for Sesilåmi når veien åpner. (store utgifter, større krav og 

færre påmeldte). 

 

Referent: Perry 


