
STYREMØTE BJERLAND MANDAG 30.JANUAR 2017 

Tilstede: Kristin Haraldstad, Hans Olav Gunstveit, Osmund Tønnesland, Kristina 
Bekkeheien, Rune Trygsland og Line Jonassen 

 Fraværende: Helene Foss. 

1) Godkjenning av forrige referetat: 

• Turinfotavle på Myran i regi av FLIR 

Kommunen har fått alt av info og bilder. Vi følger opp og hører hvor langt de er 
kommet med skilta. 

Ansvar: Osmund 

• Nye treningsdresser: 

Ved kjøp av nye treningsdresser med logoer. Vi hører med Intersport  Evje om de 
kan trykke fortløpende. Tas opp på møte med Intersport Evje mandag 6.februar. Vi 
prøver å ta opp bestilling 1 g/år. 

Ansvar: Osmund og Kristina  

• Skiutstyrsbyttedag: 

Vi hadde oppstilling etter barnetrimmen, med lite hell ( lite utstyr tilgjengelig) 

Vi vil prøve igjen ved ett av skirennene på Myran 

• Politiattester: 

Det er kommet inn en god del attester. Vi oppfordrer de som ennå ikke har skaffet 
seg det, om å gjøre nettopp det. Kan skaffes på politi.no 

  

• Innebandy: 

Trening er i full gang med Kai Osmund Forgaard som trener. 

8 stk på dagens trening. Hver mandag kl 1900 



• Nøkler til bua på idrettsplass: 

Nøkler skal ikke ligge gjemt rundt på idrettsplassen. 

Ansvar: Osmund har kopiert og delt rundhåndet rundt. 

• Årets fleskebasar: 

Vi økte åresalget til kr.20.-. Det falt ikke i god jord, så neste år setter vi ned pris til 
kr.10.- igjen. Vi prøver heller å få laget ett ekstra sett med ny farge.  

Ansvar: Kristina svinger sirkelsaga. 

  

2) Oppsummering av årets julebasar.  

Se punkt over. 

3) Kiosk under årets loppemarked 22.april. 

Vi påtar oss arbeidet med kiosken.  

4) Kjøp av byggtørke til garasjen på Myran. Løypemaskingruppa på Myran har bestilt ei 
byggtørke til å ha i garasjen - nødvendig for å være der og skru på løypemaskin vinterstid. 

Ansvar : Trygve har fått ett godt tilbud. 

5) Klubbavtale med Intersport Evje.  

De inviterer til møte på butikken på Evje, for å diskutere samarbeid. Mandag 
6.februar. 

Ansvar: Osmund og Kristina drar. 

6) Bygdestuemøte på Bjelland onsdag 8.februar. Det skal settes ned ei 
arbeidsgruppe. 

Bruk og anskaffelse av møbler skal diskuteres. 



Ansvar: Kristin og Line deltar for å representere BIL. 

7) Sommertorget. Møte på rådhuset onsdag 1.februar. 

Det blir ikke deltagelse fra Styret i BIL. 

8) Årsmøte blir mandag 6.mars. 

Vi skriver møteinnkalling. Valgkomiteen er i full gang. 

Ansvar: Osmund sender ut innkalling, og Kristina ordner traktement. 

       Evt.1   Spinning på Bjellandsheimen? 

                    Kan vi få til spinninggruppe?. Vi undersøker muligheter, og hører med Kenneth 
Roland om   

                     han kunne tenke seg å ta initiativ. Vi undersøker også muligheter for kjøp av 
billige sykler. 

                     Ansvar: Osmund (Kenneth) og Kristin ( sykler ). 

    Evt.2        Myransmarsjen søndag 12.mars. 

                     Ansvar: Styret. 

    Evt.3        Vasking etter arrangement ved bruk av gymsal og skole. 

                      Vi har fått muntlig beskjed om at kommunen ikke lenger dekker vasking av 
gymsal og  

                      skole etter egne arrangementer/treninger. Gjelder dette hele kommunen? 
Og finnes det     

                       noe skriftlig om dette? Vi undersøker med Anna Eikeland. 

                       Ansvar: Kristina 

  Evt. 4          Skitrening på Myran. 

                      Vi undersøker mulighet for lyskaster på Myran, slik at en kan ha skitrening 
der. Vi     

                      kontakter Kristoffer Sølvskar. 

                      Ansvar: Rune  



Evt. 5            Marnardal Historielag har satt opp skilt på Myran. 

                      « Myran Skole». 

Evt.6             Jubileum. BIL 100 år i 2018. 

                      Vi satser på markering under DnBs idrettsleker i juni 2018. 
Jubileumsmedalje til alle barn,  

                       samt noe å bite i.  

                       Prøver å få til bilde av alle barn og voksne i BIL. 

                       Ansvar: Styret. 

Evt .7            Rent Idrettslag. 

                      BIL er som kjent et Rent Idrettslag. Vi ønsker å oppfordre til at medlemmer 
fullfører Ren    

                      Utøver-programmet ( Ja, det som Therese Johaug ikke hadde gjort ).  

                      Vi i Styret setter i gang med nyeste versjon av disse modulene på nett, og 
oppfordrer alle  

                      trenere og medlemmer til å gjøre det samme. 

Bjerland 31.januar 2017.                             Line Jonassen 

                         






