
ÅRSMØTE 2012 – BRØSTADBOTN IL

Nordavindshagen 03.05.12 kl. 20.00

Til stede: 
Fra hovedstyret: 
Frank Moldvik
Stig Stokkland

Øvrige:
Gunnar Bertheussen
Astrid Gamst
Siv Larsen
Halfdan Sætherskar
Benedicte Cathrine Jensen
Lisbeth Tobiassen
Marit Kastnes
Aud Kastnes

1. Godkjenning av frammøtte representanter
Enstemmig godkjent

2. Godkjenning av saksliste
Enstemmig godkjent

3. Valg av møteleder
 Leder Frank Moldvik ble enstemmig valgt

4. Valg av sekretær
  Kasserer Stig Stokkland ble enstemmig valgt



5. Årsberetninger

- Hovedstyret
Enstemmig godkjent m/ følgende kommentarer: 
1) Gruppene får ansvar for å følge opp at trenere og som har ansvar for barn i BILs 
regi fremviser politiattest. Aktivitet kan stanses eller oppstart utsettes til så har skjedd.
2) Sponsoravtalen med Robin Bergheim må følges opp. 

- Fotballgruppa
Enstemmig godkjent m/ følgende kommentar:
Fotballgruppa samordner med anleggsutvalget på første møte og avklarer 
arbeidsfordeling og -oppgaver.

- Volleyballgruppa
Ikke fremlagt for årsmøtet. 

-  Skigruppa
   Enstemmig godkjent.

-    Allidrett
   Enstemmig godkjent.

 
   - Hallstyret

Enstemmig godkjent.

6. Regnskap

- Hovedstyret
         Enstemmig godkjent

- Fotballgruppa
         Enstemmig godkjent

- Volleyballgruppa
Enstemmig godkjent

- Skigruppa
Enstemmig godkjent

- Allidrett
Enstemmig godkjent



7. Fastsetting av medlemskontigent
Årsmøtet fastsatte følgende satser for kontingenten/ treningsavgifter: 

Nye priser 
Voksen:………………......... 200,- 
Barn under 16:.........………..100,- 
Støttemedlem………………..100,- 

Alle som driver aktivitet eller har verv i BIL regnes som kategori «Voksen». 

Årsmøtet fastsetter følgende spilleravgifter: 
Fotball og volleyball skal fortsatt ha samme pris 

Aldersbestemt under 16 år………….. 300,- 
Voksne .....................…………….…. 450,- 
50 % søskenmoderasjon på spilleravgift. 

Kontingent og spilleravgift innkreves av hovedstyret. Det utarbeides sentralt register over 
medlemmer og tillitsvalgte. Alle grupper som driver aktivitet i Dyrøyhallen må være 
medlem eller betale halleie.

8. Budsjetter
-    Hovedstyret

Ikke utarbeidet

-    Fotballgruppa
Ikke utarbeidet

-    Volleyballgruppa
Ikke utarbeidet. 



9. Valg:



10.Innkomne saker

Skigruppa: Innmelding i Troms Skikrets - årsmøtesak Brøstadbotn il

BIL Skigruppa ble opprettet i 2010, som en undergruppe til Brøstadbotn 
idrettslag. Skigruppa har i 2010 og 2011 hatt organisert skiaktivitet. Fra 2012 har 
vi imidlertid i samarbeid med UL Nordlys og Bjørkebakken og omegn grendelag 
arrangert Telenorkarusellen. Telenorkarusellen er et tilbud som Skiforbundet og 
Telenor står bak, og forutsetningen er at arrangør er knyttet til Troms Skikrets. 

I NIFs basislovnorm for idrettslag § 15 Grupper/avdelinger/komiteer heter det:
Klubben kan organiseres med grupper og/eller avdelinger. Klubbens årsmøte bestemmer  
opprettelse av grupper/avdelinger, og hvordan disse skal organiseres og ledes. Dette vedtas i  
forbindelse med årlig behandling av klubbens organisasjonsplan, jfr. § 11 pkt. 9.

Årskontingenten i Troms skikrets koster kr. 4.000 pr år, dekkes av skigruppa.

Dette gir oss tilgang på Telenorkarusellen (gratis arrangørmateriell), div kurs og 
andre tilbud. Samt muligheten for våre medlemmer til å representere BIL i 
konkurranser.

Skigruppa vil melde seg inn i Troms Skikrets fra 2012. Vi søker årsmøtet om 
tilslutning til det.

Vedtak: Årsmøte gir sin tilslutning til at BIL skigruppa melder seg inn i Troms Skikrets.

Møtet slutt kl. 22.30

    Stig Stokkland      Frank Moldvik
Ref.                      Leder

           Sign.           Sign. 


