Valnesfjord
I.L

Møtereferat
Styre

Postboks 1
8215 VALNESFJORD

91812472
dagligleder@vilpost.no
www.valnesfjord.no

Org.nr:
Konto.nr:

975 512 886
4509.29.72643

Klokkeslett:
29.05.2019
18.00 – 21.00
Elisabeth, Karen, Yngve, Irene, Svein Idar, Jørgen, Espen og Ann Merete
Andre inviterte:
Richard, Marita, Tom Erik
Kopi til:
Ann Merete

Møtedato:
Tilstede:
Fravær:
Referent:
Sak nr

Tlf:
E-post:
Hjemmeside:

Ref
sak

Sak

Referat

Referat og saksliste

NB Møtet skulle vært kl 20.00 ifølge forrige referat. De fleste dukket opp
18.00 da det ikke stod tidspunkt på innkallingen.

Nytt fra undergruppene



Godkjent: Ja
Vedtak
Godkjent,
Må skrive
tidspunkt på
innkalling

Nei
Ansvar

Frist

Espen

Ski; Løpskarusell starter opp og vi oppfordrer undergruppene til å
delta.
Det har vært deltagelse på treningssamling på Fauske.
Vi har fått ny løper; Lucas Jordbru. Han er en habil juniorløper.
 Håndball; 12 lag påmeldt serien til neste år.
2 spillere med på regional landslagssamling(bruttotropp).
Hospitering – skal jobbes med i forbindelse med klubbhåndbok.
 Bueskyting; Endelig fått begynt trening i nyhallen. Det skal være
stevne på Storjord hvor 8 senior og 3 junior stiller.
 Tur/Trim; Turorientering og Valnesfjordtrimmen klar til St.hans. Vi må
inspirere lagene innad i idrettslaget for å få flere med. God trening.
Volleyball er en stabil gjeng.
 Fotball; Har hatt dommerkurs for 10 ungdom.
Serien er kommet godt i gang og flere lag deltar på turnering. Drakter
er tatt ut på sponsoravtale.
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Økonomi/Regnskap



91812472
dagligleder@vilpost.no
www.valnesfjord.no

Org.nr:
Konto.nr:

975 512 886
4509.29.72643

Økonomien er under kontroll. Ligger an som forventet.

Reiseregulativ



Søknad om reisestøtte



Barneidrett/allidrett





Eventuelt

Tlf:
E-post:
Hjemmeside:

Skal inn i klubbhåndbok. Må revideres 16.oktober. Kom med
innspill
Det er kommet søknad om utvidet reisestøtte da utøver er senior.

Ski ønsker avklaring på dette for å starte planlegging av neste år.
Det har ikke vært tatt opp som avtalt etter årsmøtet. Det skulle
vært gjennomført medlemsmøte.
Vi ønsker 1 representant fra kretsen for å lede møtet.
Vi må ha en klar plan på hva vi vil med møtet.



Kulturhus på Fauske har ingen relevans for oss.





Opplæring hjemmeside??
Spond – det skal inn en klubbfunksjon. Det bli bra!
Vilpost domenet legges dødt..
Neste styremøte; 28. august kl 18.00



Utøver har
fått dekt i hht
reiseregulativ
et, utvidet
søknad
støttes ikke.
Gruppeleder
e møtes
19.juni kl
18.00

Espen
svarer

Vi tar det
videre til
kretsen

Espen

Vil ikke at det
skal påvirke
aktiviteten for
barn og unge

Elisabeth

Tom Erik?

Espen
innkaller
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