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Møtedato: 27.11.2019 Klokkeslett: 18.00-20.00 
Tilstede: Marita, Yngve, Karen, Ann Merete, Jørgen, Elisabeth 

Fravær: Tom Erik, Espen, Richard Andre inviterte:  

Referent: Ann Merte Kopi til:  Godkjent: Ja  Nei  

 

 
Sak nr Ref sak Sak Referat Vedtak Ansvar Frist 

  Godkjenning av 

innkalling 

Asbjørn Hagen skulle vært innkalt til møtet i hht forrige referat 

Innkalling ikke bra, ikke fulgt opp etter forrige møte. 

Innkalling skal ut ei uke før og publiseres på hjemmesiden 

 

 Espen  

  Info fra gruppene SKI  

– ingen har gått renn enda, full aktivitet, «bua» kommet opp i 

nystadion, skirenn 7.12 

BARNEIDRETT 

• Full aktivitet, håndball. 1.klasse – 14 barn, 
håndballgruppa er trenere, mye småsøsken er med 

FOTBALL 

• A-laget vil stille lag i 5. divisjon – få med spillere 

TRIM/ORIENTERING 

• Ikke sesong orientering, Trim trener inne i 
styrkerommet, volleyball fra 21.00 

HÅNDBALL 

• Midt i sesongen, 4 lag i mini-håndball, 2 nye dommere, 
samarbeid med de ulike lagene går greit. Mye avvik pga 
klister, ikke greit. 

BUESKYTING 
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• Elisabeth kommer seg ikke inn på TEAMS, noen må 
ordne det!! Richard? 

• 2 treninger i uka, 10-12 spillere, 9 deltagere i KM på Mo 

• Ønske om å kjøpe matter 
 

  Økonomi Mail fra Tom Erik. Det ser bra ut, men avventer med budsjett til 

etter kommunestyremøtet 12.desember. Må tas opp på 

budsjettmøte.  

• Det må vurderes å øke medlemsavgift, treningsavgift 

• Evt økte sponsorer 

• Kan man komprimere treningene mer? 

• Tilpasse i forhold til alder 

• Kanskje vi må jobbe mer dugnad? 

Skal vi gjøre noe motangrep? Hva skjer i idrettsrådet? Ann 

Merete tar kontakt med Asbjørn Hagen. 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

Ann Merte 

 

  Reiseregulativ Skulle sende inn forslag om endringer i oktober, Espen har ikke 

hørt noe fra noen…. Ski har sendt inn forslag, skulle vært tatt 

opp 16. oktober. 

• Det er ønskelig at trener og lagleder får dekt. Det skal 
aldri reise mindre enn 2 ledere. 2 får dra som ledere på 
skirenn til Holmenkollen, styret har vedtatt. 

• Vi avventer til etter kommunestyremøte med å revidere 
regulativet. Alle må gå inn for å se over det. Noe må 
revideres.  Vi må tenke spesielt på seniorløpere/spillere. 

• Leder ski har forslag som tas opp til vurdering i januar. 
 

 Espen  



 

Valnesfjord I.L 
Postboks 1       
8215 VALNESFJORD 

Møtereferat 
Styre 

Tlf:  
E-post:  
Hjemmeside:  
 
Org.nr:  
Konto.nr:  

91812472 
kontakt@valnesfjordil.no 
www.valnesfjordil.no 
 
975 512 886 
4509.29.72643  

 

   
 

Side 3 av 3 
 

  Eventuelt • Kvalhornet. Ei gruppe som vil prøve å realisere 
alpinbakke i Kvalhornet, inviterte Espen på møte. Vi 
inviterer H. Byberg hit i januar. 

• Volleyball trener på torsdager i idrettshallen, Fauske-
jenter som muligens melder seg inn i VIL etter hvert. De 
er interesserte, men Elisabeth har holdt litt igjen. Alle 
skal være medlemmer. 

• Kan man søke støtte til foreldre med dårlig råd? Tom 
Erik sjekker ut dette! Det bør være en informasjon på 
hjemmesiden. Ulf Flønes er visstnok en kontaktperson 
for ordningen. 

• Trekning av Valnesfjord-trimmen; Tom Erik ordner 
gavekort 

300,- Torfinn Solvang 

200,- Øyvind Johan Fagermo, 6 år 

100,- Nann H. Kristoffersen 

 

   

  Neste møte Neste møte; 8. januar 2020 18.00-20.00 i hovedsak 
budsjeddmøte 

   

 

 

 

 

 


