
Møtereferat fra styremøte i Fyresdal Idrettslag onsdag 9/11-2016 

 

Møtet startar:  kl 1900.  

Møteslutt ca:  kl 2015. 

Møtestad:  Fyresdal Næringshage – 1. Høgda i nybygg.  

  Inngang mot vatnet. 

Fråfall:  Camilla Mostervik og Anne Mette Momrak 

Sakliste: 

29/16 Godkjenning av innkalling og referat frå møtet 29/9-16. 

- Det godkjennes 

30/16 Informasjonssaker 

 Tilbud om basistrening på Sporty 

Det er veldig positivt! 43 stk påmeldt. Ingen eller få i frafall. Vi skal få vite 

konkrete antall oppmøtte i etterkant.  

 Hallsammarbeid / Fleirbrukshall 

Tron og Espen var på et møte med Pinsemenigheten om hallen de ønsker å 

bygge. Det er ikke et alternativ for oss. Nå har kommunestyret vedtatt å bygge 

flerbrukshall i 2019. Vi er veldig fornøyd med det. 

31/16 Økonomi / Rekneskap 

 Kort gjennomgang frå kasserar 

Ingen spesielle ting. Et overskudd på kr 71 388 hittil i år. Vi har mottatt 42 000 i 

LAM, og kr 61 000 i kulturmidler. 

 

32/16 Kort orientering frå gruppene. 

 Barneidretten blomstrer. 19 barn på bading i forrige uke.  

 Fotball. Et oppgangsår, det er flere spillere i år. Prosjekt Vest-Telemark har fått 

mye fokus.  

 Barneski. Gry kommer til å sette opp vaktliste.  

 Svømming: Trener to ganger i uka. Lite frafall i år. De har hatt livredningskurs, 

som var veldig bra. De har arrangert svømmeskolen for 2-6 klasse, for å få 

rekruttering til svømmegruppa. Det kom 23 påmeldte så de måtte dele dem i to 

grupper. Det fungerer veldig bra! Det er litt færre som deltar på stevner i år, enn i 

fjor. Men det er en del flere yngre svømmere nå. Valgkomiteen er i gang med 

arbeidet sitt.  

 Tur-gruppa. Valle idrettslag har vært i kontakt med Espen og lurt på hva som 

skjer med Bispevegsmarsjen neste år. Det hadde ikke fungert så bra i år. Vi 

ønsker å prøve på nytt neste år.  

 Innebandy. Mange nye spiller. Det har vært 11-12 folk på mange av de siste 

treningene. De får tillatelse til å kjøpe keeperutstyr + flere køller (til både voksne 

og barn). 

 Valgkomiteen for idrettslaget er også i gang.  



 

33/16 Julekalender 

 Status og informasjon 

- Kalenderen er sendt inn. 

- Alle må få levert gevinstene inn til Sporten. Enten ordne det selv eller få 

leverandøren til å levere det selv. Høyere verdi på gavene i år enn i fjor. 

De skal fortsatt selges for kr 50,-. 

34/16 Informasjon fordeling av LAM og kulturmidler. 

Espen, Camilla og Elisabeth G. skal fordele dette.  

35/16 Brukartider Fyresdal samfunnshus – vinter/vår 2017 

Vi har skrevet ferdig de nye tidene.  

34/16 Ymse 

 Tron ønsker at vi skal arrangere «Hamaren rundt». En kort løype for barn, og en 

lengre løype for voksne. Hinder underveis? Det hadde passet bra å hatt dette i 

forbindelse med åpningen av området.  

Neste møte medio januar 2017 

Referent: Elisabeth Gasmann 


