Styremøte 12.04.2019

1. Leie av klubbhuset og bane til NNM i IPO.
Tiltak: Enstemmig vedtatt dem får låne til pris kr 500,- pr døgn.
2. Opprettelse av egen mail til BØ IL.
Tiltak: Opprette gmail til idrettslaget.
3. Dugnad pr/år. Sum pr medlem.
Tiltak: Kakelotteri, det er ikke akutt behov for at det må gjøres nå,
men det burde være likt i alle grener. At man prøve og planlegger
på forhånd ca.1år. Det skal lages mal for hva som dekkes av
idrettslaget. Er det noe ekstra utenom så skal det lages eget
lotteri/inntektsgivende til dette. ‘
4. Medlemsregister/utsendelse av kontingent: Hvem tar ansvar?
Tiltak: Sigrunn tar saken.
5. Oppstart av håndball Jenter14: Monica Ønsker å få de offisielt
oppå gå meldt inn i særforbundet.
6. Lysløypedugnad: Kabelen må opp i sommer, Bjørn har jobbet litt
på egenhånd. Geir Arne er positiv til å være med å jobbe litt. Det
må settes en dato å arrangeres på en felles dugnad. Det kjøpes
inn utstyr før å kvese kjede.
7. Avtale med Bø kommune-Bø il. Gratis for barn/unge?
sjekkes opp.
8. Dekking av droneutstyr: Robert har kjøpt inn litt utstyr. Robert har
forespurt om å få noe dekket. Info møte har vært med 13
oppmøte. Mandag er første «trening». Timer i hall må sees an.
Mer aktuelt til høsten. Sikkerhetsnett må det sjekkes opp om de
nett som er.
Tiltak: Robert får dekket de innkjøp som er gjort til nå.
9. Vetten OPP: Det kommer tilbakemeldinger på de som ble foreslått
på forrige møte. Veronika og Marius har et krigsråd for å avklare.
Det avventes svar fra dem.
10.Garasjen, ferdigstillelse av regnskap: Fred ønsker ikke å ta
ferdigstilling av regnskapet. Han sjekker hvem som kan gå
igjennom det for oss.
11.Annet: Startpistolen ligger innlåst i Våpenskapet hos Lill Therese.
Da den feller inn under våpenloven. Å må være innlåst i Fg-

godkjent våpenskap.
-Kalking og gjødsling av banen, Bjørn har kalket og banen vil bli
gjødslet når den begynner og grønnes.
-Det er 35 turner, 9 reiseleder og 10 trener. Bjørn Snakker og får
avklart med Svein Oddvar om dato. 100,- i egenandel pr turner.
12.Vollyball styret med Morten: Han har frontet at de har fått klær og
utstyr gratis og til odel og eie. Utstyret er jo sponset til Bø IL og er
idrettslaget sitt eie, men volleyballen får disponere dette. VI
legger denne saken død.

