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Møtedato: 15.02.2019 Klokkeslett: 18.00-21.00 

Tilstede: Espen, Ann Merete, Irene, Jørgen, Elisabeth, Tom Erik, Marita 

Fravær:  Andre inviterte: Runar Olsen og Andreas Engan 

Referent: Irene Kopi til:  Godkjent: Ja  Nei  

 
 

Sak nr Ref 
sak 

Sak Referat Vedtak Ansvar Frist 

  Referat og saksliste Innkalling ok og ref. godkjent  alle  

2019-11  Fotball 7lag påmeldes til seriespill 
Sonemøte hadde stort fokus på trenerutdanning. 
VIL har min. 1 trener utdannet trener på alle lag. -G11 
Dommerrekrutteringskurs i slutten av februar. 
Klubben ønsker å holde eget dommerkurs 

   

  Ski Mye aktivitet 
Nyttårskarusellen ble lagt til VHSS, VIL stilte med 
løyperm, men IIL`s som arrangør  
18 løpere fra VIl på tour de Fauske, Adrian har gått flere 
seniorløp sørpå nå sist NM. 
I gang med planlegging av Valnesfjord Rundt. 

   

  Orientering/Trim Rolig pr tiden    

  Håndball 2 helgearrangement. 
6 jenter på Fylkessamling. 
Storfornøyd med å få hallen i bruk. 
BHK-Herrer har treninger med ungene, mange nye 
guttespillere 07-08 spillere. 

   

  Bueskyting Planlagt bruk av fasilitetene.    
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  Økonomi Regnskapet er så å si klart, blir sendt over til Revisor i de 
nærmeste dagene, godt resultat for 2019. Mye skyldes 
ekstra tilskudd som ikke var tatt med i budsjett. 

 Daglig leder  

2019-12  Håndball. Sak håndball kommer i eget ref. som ikke blir liggende 
offentlig 

   

2019-13  Årsmøte forberedelse Årsmelding sendes Daglig leder, de blir lagt på 
hjemmesiden så snart de er klar. 
Espen leser opp forslag til vedtekt endring, Leder fotball 
fører inn endringer og sender ut på mail i etterkant for 
godkjenning. 

   

2019-14  Barneidrett/ All idrett Daglig leder har vært i kontakt med Kristin Setså  
§10 pkt 2 sier hvordan man skal gjennomføre styremøte pr 
epost, men jeg regner med dere gjennomførte et møte der 
alle var tilstede slik at man får diskutert innholdet i saken. 
Da er det ikke samme krav til saksfremlegg.  
Hvordan man organiserer barneidretten er et viktig spørsmål for 
klubben, så jeg ville foreslå at dere enten arrangerer en 
temakveld der vi kan stille med en innleder og som er åpen for 
alle medlemmer.  

Ser på saken etter 
årsmøte. Styret er 
positiv til dette. 

Alle  

2019-15  Hjemmeside Rickard og Tom Erik viser frem nye nettsiden, vært på møte 
med Seria om opplæring, klar i løpet av kort tid. 

 Rickard og Tom E  

2019-16  Eventuelt Kurs i styrearbeid utsettes ny dato kommer. Utsettes 
Klubbhåndbok utsettes. 
Treningstider: Håndball ønsker torsdag fra KL 17:30 Bue 
ønsker endring til 2/3 deler Egen sak for de involverte 
søndag kl 20 den 10/2 
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