
Styremøte Tonstad Idrettslag 04.06.18

Tilstede: Kåre, Ommund, Lars Audun, Nils Inge og Hilde

Forfall: Jorunn

1. Vi gikk gjennom protokoll fra forrige møte, 2 kommentarer til dette: 
- Både fotball- og skigruppa har valgt Barneidrettsansvarlige for sin 

gren. Lise Stø er for skigruppa og Merete Gursli for fotballgruppa. 
Hilde Ræg Haukelid er for barneidretten og skal koordinere disse. 

- Turorienteringen er i kommingen. Det er observert noen poster. 
2. Lars Audun innhentet informasjon om styremedlemmer til 

enhetsregisteret. 
3. Evaluering av 17. mai

- Fungerte godt med grilling rett utenfor kjøkken. Anbefales videre.
- Rydding i etterkant fungerte bra. Mange hjalp til slik at det gikk fort. 
- Lurt at veksleansvarlig hadde gitt lapp med telefonnummer til de ulike 

postene slik at de kunne ringe når de nærmet påfyll. Da slapp man 
stress og venting. 

- Det skjedde en svikt med utsendelse av dugnadsliste. Mulig det er 
sikrere å sende på SMS og legge det ut på Facebook når det er klart? 

- Det bør være flere søppeldunker ute- kan man spørre om flere og 
større dunker?

- Det bør være egne kasser til tomflasker, gjerne store slik at det blir 
enklere å samle de. I en svart sekk kommer det ofte annet søppel.

- Det er en utfordring å skaffe talere. Man bør begynne tidlig med 
dette. 

- Ny konferansier gjorde en god jobb. 
- Kan være lurt å bestille inn vann til salg. Og litt mer lettbrus i fht at 

det er diabetikere som ikke kan ha vanlig brus. 
- Man bør finne et system slik at islappene som kommer inn på 

barnelekene blir samlet i for eksempel egen boks slik at man får full 
oversikt over de. Viktig at de som selger is får beskjed om hva de skal 
gjøre med lappene.



4. Ommund har laget en ny og bedre avtale med leie av bankterminal. Den 
nye terminalen tar også kredittkort. 

5. Oppdatering fra gruppene.
A) Fotballgruppa:
- Det er kjøpt inn «vegger» til å lage fotballbane for 3-er fotball, særlig 

aktuelt for 6/7 åringer. Sira Kvina gikk inn og sponset med 30000 kr til 
dette.

- Damelaget måtte trekke laget grunnet at de ble for få. Eiger IL har tatt 
kontakt og fått en avtale med 5-6 spillere som har fått et tilbud hos 
dem.

- J14 skal delta på Kattegat Cup i Danmark i sommer
- Man sliter med rekruttering til A-laget herrer. Det er en stor mangel 

på spillere mellom 20-30 år. 
B) Skigruppa:
- Suleskar Maraton er vel gjennomført. God deltakelse med hele 46 på 

helmaraton. Klarte også å stille med et lag i ungdomssklassen.
- Det blir kretsmesterskap på rulleski på Feed 1. september. 
- Det jobbes med intervalltrening med Gunhild Fundal og Lise Stø og 

oppstart fra høsten av.
- I styret til Sesilåmi har Ivar Skregelid takket for seg. Nils Inge ser på ny 

erstatter til han.
C) Barneidretten: 
- Det er holdt evalueringsmøte etter «sesongslutt» og sendt ut 

brukerundersøkelse for å få innspill med tanke på oppstart til høsten 
igjen.

D) Feed: 
- Lars Audun holdt god orientering om status i forhold til oppgradering 

og reparasjoner i løypa. Svein Tveit vil ta seg jobben med å utføre 
endringene. Feed Skiarena har fått støtte fra Naturskadefondet på om 
lag 300000 til å bruke på ødeleggelsene som skjedde med flommen. 
Totalt utgiftsberegning er foreløpig på om lag 700000. 

- Det har blitt kjøpt inn bil til daglig leder. 
- Lars Audun, har vært på ny oppmåling med Sigrid Skrudland. Dette 

har ikke blitt helt ferdigmålt, og resterende som hører til på 5 km 
gjøres i slutten av juni. 



6. Neste styremøte er satt til 25.09 kl. 18:00 på klubbhuset
7. Eventuelt:

- Nils Inge kom med ønske om Frisbee-golf bane på området rundt 
fotballbanen/stranda/skolen. Han vil forhøre seg med Alf Sveinung 
om støtte til dette- eventuelt om man kan søke om midler til 
lavterskeltilbud/folkehelsetiltak ol.

- Styret i fotballgruppa har sendt brev til Formannskapet med tanker og 
spørsmål om videre arbeid fremover i forbindelse med fotballhall. Og 
at man ønsker hall framfor oppgradering av kunstgressbanen.

Ref. Hilde Ræg Haukelid  04.06.18


