Referat styremøte, Bragastova 02.04.2019
Til stede: Trude Tønnesland, Silje Sølvskar, Trygve Haugland, Heidi
Fardal og Kristina S Bekkeheien.
Agenda
• Protokoll fra årsmøtet
• Loppemarked, kiosk
• 17. Mai
• Kjøkken Myran
• Treningsrom
• Søknad saniteten.
• Fleskebasar
• Sponsoravtaler
Oppgaver for styret som er skrevet ned i protokollen ble gjennomgått
og oppgaver ble fordelt ut til styrets medlemmer.
Kontakte kommunen, Finn Andersen, om å lage en kontrakt angående
fremtidig bruk av flerbrukshallen. Dette innebærer også materiale til
gulv i treningsrom, spikerslag til å feste utstyr til vegg og adgang til
lokalet med nøkkel- dør-system. Kristoffer Sølvskar har gitt informasjon
om utstyr og system, samt pris på dette. Trude tar kontakt med
kommunen.
Det må tas en justering på leien av skiløypetrasé, den har stått uendret
siden avtalen ble undertegnet. Kristina og Trude leter i arkivet etter
kontraktene og viderefører dette til Silje. Silje finner indeksregulering
og eiere av eiendommene.
Som i fjor skal idrettslaget drifte kiosk ved årets loppemarked, 27.
april. Kristina tar kontakt med Anne Lill angående organisering.

17. Mai. BIL skal være med på å rydde etter dagen. Trude og Andreas er
med, Kristina kan være med en stund dersom det ikke er andre som er
tilgjengelige.
Det skal arrangeres spikerkonkurranse. Høre med Arnt Leidulf om han
kan ta seg av organiseringen av dette. Kristina har spiker som er
sponset av Roland Bygg, hun skal sjekke om det trengs mer. Heidi kan
være med. Stokken må være ca. 4x4, krakker til å skru den fast har
Aksel Solås.
Kjøkkenet på Myran ble ikke renovert i fjor. Det ble satt av 20 000,- til
dette fra fjorårets budsjett, som ble videreført til 2019. Trude, Kristina
og Rannveig tar over planleggingen og organiseringen av dette. Planen
er å starte allerede etter påske.
Treningsrom. Det skal kjøpes inn utstyr til rommet. Styret har vært på
befaring i trimrommet på Byremo for å hente inspirasjon. Det lages en
spørreundersøkelse på Facebook, slik at folket i bygda kan fortelle oss
hva som er ønskelig/behovet. Trude oppretter en slik undersøkelse.
Det bør opprettes en egen gruppe som har ansvar for trimrommet. Vi
må kontakte valgkomiteen og få det gjennom til neste årsmøte.
Trygve kontakter Svein Terje angående befaring av trimrom i Åseral
Trygve kontakter også Liz angående hvor vi kan søke etter midler til
treningsrommet, Heidi tar også en sjekk på det.
Silje sender en søknad til Sanitetsforeningen i Bjelland.
Fleskebasar 2019, vi må kontakte Bjelland Vel (husker ikke hvorfor …)
Vi kan selge lodd på bøkene og ta trekninger på «bakrommet».
Det ble også forslag til å droppe det i år, evt forskyve det til åpningen
av den nye hallen.

Stedjan 03/4-2019
Kristina S Bekkeheien

