
 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I TONSTAD IDRETTSLAG 13.02.2018 kl 19:00 PÅ KLUBBHUSET 

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

Forfall : Hilde Ræg 

Saksliste: 

1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte den 27.09.2017 – protokoll godkjennes 

2. Årsmøte:   

 holdes 19. mars kl. 18 på kulturhuset 

 gruppeårsmelding skrives ferdig til neste styremøte 14. mars 

 Lars Audun setter opp agenda til årsmøte etter gjeldende lover, mye likt som tidligere år  

-  enighet i å ta opp økning i kontingent på 200 kr ( støttemedlem uforandret) 

- Budsjett – Ommund lager et forslag til neste styremøte 

- Tas opp på årsmøte – ha økonomiansvarlig ( kasserer) som har kontakt med 

regnskapsfører 

- Feed skiarena AS styre – øke fra 3 til 5 medlemmer 

- Regnskap ferdig til godkjenning, ikke NM regnskap ferdiggjort enda. 

- Søknad kommunen – Lars Audun gjør dette før frist den 15. februar 

 

3. 17. mai: 

 Lars Audun jobber med å få tak i forskjellige talere  

 

4. Feed, brev til advokat: 

 Til informasjon- brev sendt til advokat 4. oktober 2017. Ikke hørt noe siden. 

 

5. Feed oppdatering: 

 Det prioriteres å bruke penger på flom sikring 

 Lys – ledd lys kjøpes inn og skiftes. Trond Helge gjør dette. 

 

6. Skigruppa oppdatering: 

 Skikarusell- veldig godt oppmøte 

 God aktivitet på treninger 

 Mange går skiløp 

 Sesilåmi- ny rennleder . Mange påmeldte per dags dato. 

 NB! Tilskuddsportalen.no – her kan det søkes om tilskudd på mye forskjellig!  

 

7. Fotballgruppa: 

 Arrangerte fotballturnering for menn i januar 

 Uke 7 – påmelding av lag til årets sesong 

 Ble holdt barneidrettsseminar – veldig bra foredragsholder! Tema-  barn og idrett 

 

8. Barneidrett oppdatering: 

 Godt frammøte 

 Viktig med tydelige elever slik at ro og orden holdes, og aktiviteten kan gjennomføres 

 

9. Neste styremøte: 14. MARS KL. 19 PÅ KLUBBHUSET 

Referent: Jorunn 


