
 
Referat frå styremøte i Fyresdal Idrettslag 29.3.2016. 

 

 

Til stades:  Espen Valseth, Elisabeth Taraldlien, Elisabeth Gasmann, Ann 

Merete Røed, Janne Teksle, Hege Rokseth, Camilla Mostervik og Tron Armand Støle 

Forfall:  Anne Mette Momrak  

Referent: Camilla Mostervik 

Neste møte: 24.5.2016 kl. 18.30 

 

Sakliste: 

07/16 Godkjenning av innkalling og referat frå møtet 17.1.2016 

 Styret godkjente innkallingen 

 

08/16 Konstituering av nytt styre 

 Espen Valseth, leder. 

 Styre ble konstituert. 

09/16 Økonomi / Rekneskap 

 Kort gjennomgang fra kasserer. Pr. 29.2.2016 var det et underskudd på kr. 160. 

Egenkapital kr 276 000. 

 Det er vedtatt en annen struktur på kontigenten. Det sendes ut til alle i 

idrettslaget. 

 Vedtatt å kjøpe pc som skal følge sekretær. 

 

10/16 Kort orientering frå gruppene 

 Skigruppa. Avslutning i slutten av april. Skikarusellen er besøkt omtrent som før. 

Usikker på antall personer på Telenorkarusellen. Siste møtet ble på frivillig basis. 

Lage lister over hvem som har vakt. 

 Svømming. Det nærmer seg avslutning på sesongen. Rekruttene avslutter straks. 

Rekruttstevne her den 17.4, foreløpig kun Poseidon som har meldt seg på. 

Ganske lav deltagelse ang. stevner. Prøve å få til litt mer aktivitet med for 

eksempel å arrangere treningsleir? Sesongen avsluttes til litt forskjellige tider. 

Bassenget blir ikke tømt slik det ble tidligere, og da er det desto viktigere å ha 

fokus på hygiene. Dusje uten undertøy og bading uten undertøy på! Svømmerne 

er flinke til det! 

 Innebandy – Veldig stille nå. Avslutning i midten av mai. Satse på uteaktiviteter 

på vårparten. 

 Barneidrett. Oppstart 29.3.2016. 

 Fotballgruppa- Det er 8 klubber i Vest-Telemark som er med i Vest-Telemark 

prosjektet. Skal Fyresdal også være med? Talenter må skyves fram. Hva er det 

beste for å få til et bredt fotballtilbud i bygda? Lage en handlingsplan for å 



fremme gode spillere. Fotballskolen er kjempe populær med over 100 påmeldte. 

Mange lag er allerede i gang med trening. 

 TA-TRIMMEN- har vært avlyst de siste 2 årene. Dette er et lavterskeltilbud som vi 

bør prøve å få til igjen. En hyggelig familieaktivitet. Anne Mette undersøker litt 

rundt dette? 

 

 

11/16 Sponsorkontrakter 

 Slå saman fotball/svømmegruppa/FIL. 

 Sparebanken Sør er hovedsponsor. 

 Fotballgruppa ønsker 10 særskilte sponsorer til fotballskolens 10-års jubileum. 

 Undregruppene kan ikkje teikne nye sponsoravtaler. Undergruppene har ikkje 

egne organisasjonsnummer. 

 Sponsoravtaler skal undertegnes av lederen i FIL. 

 Styret gir fullmakt til å innhente sponsorer til fotballskolens 10-års jubileum, men 

styret har en stemme med i laget på kven som er ok sponsor. 

 

12/16 Forslag til møteplan for 2016 

 Møte ca annenhver månad, d.v.s 5-6 møter i året. Neste møte blir 24. mai kl 

18.30. 

 

13/16 Representant til Idrettstinget 

 Espen Valseth og Elisabeth ble valgt inn 

 

14/16 Brukertider på samfunnshuset 

 Frist 15. mai. Snakke med Evy Åmlid om å få tak i brukerlisten frå høsten 2015. 

Husk å få inn bandy, multi og idrettskolen. Er det andre ønsker for høsten 2016? 

 

15/16 Ymse 

 Elisabeth må tenke på idrettsregistrering. Antall medlemmer i hver årsklasse, og 

antall jenter og gutter. Dette er medlemmer pr. 31.12.2015. 

 Medlem av styret i FIL bes respektere innkallingar til styremøte, sende vara 

dersom leiar ikkje kan møte og informere leiar av FIL dersom noko kjem i vegen 

for oppmøte. 

 

 


