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Protokoll 
 
 

Tilstede:      Line Wiik Halsen, Per Otto Stangnes, Sigsten Fjelldal, Bjørnar Reitan Olsen, 
Kjell Arne Nielsen, Jostein Nybakken, Beatriz Pigato, Eva Ekroll  

 
Forfall:   Vemund Rye, Silje Helen Bendiksen, Jan Roar Jacobsen,  
 
Sted:  Klubbrommet Salhushallen 
 
Tid:  Torsdag 22. August 2019 kl. 2030 – 21:30 
 

Saksliste: 
 
26/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Saksliste Ok. 
27/19 Godkjenne protokoll fra styremøte 13. juni 2019 
 Ok. 
28/19 Kontrakt ved overgang til BIL 

Fotballgruppa meldte i styremøte 23.05, sak 14/19 angående ønske om endring av 
kontrakt/samarbeidsmøte av overgangen til BIL /evaluering. Det ble gjennomført et 
evalueringsmøte 12.06. Referat ligger i teams, sammen med andre relevante 
dokumenter knyttet til denne avtalen. Fotballgruppa orienterer om sine synspunkt 
angående saken. Dette ble også diskutert i forrige styremøte. Det er et ønske fra 
fotballgruppen om en mer fleksibel avtale.  
Vedtak:  
Leder hovedlaget oppretter kontakt og dialog med BIL leder for å diskutere 
fleksibilitet i avtalen og se på videre utvikling.  

 
29/19 Fordeling av timer i Salhushallen 

Jamfør forrige styremøte og sak 25/19, under orientering. Ble det diskutert 
fordelingsmøte om timer i hallen. Vi går igjennom status og ser på hva som er klart. 
Dato for fordelingsmøte settes i møtet.   
Møte tirsdag 27.08. kl. 20:00 

 
30/19 Undergruppene orienterer 
 Allidrett: 

Oppstart 3. uke i september. Har omtrent alle trenere på plass. Handleliste. Uke 3, 
turnering.   
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Turn: 
Oppstartmøte mandag. Gå gjennom rom med utstyr. Klistrelapper på utstyr. Tjalg 
turn utstyr på eget rom. Tydeliggjøring av utstyrsbruk. Planlegging av turnstevne, 
lokaler holdt av.  

 
 Fotball: 

Kippermoen, en god del lag. To lag på Scandiacupen, og et lag på storsjøcupen. Null 
kroner i egenandel på. Noe utgifter knyttet til barn som ikke har utstyr. Uheldig med 
ramponering av mål som har stått på gresssletten ved ballingen. 27. august. 18 
kamper på mobanen. Klipping og merking på mobanen, robotklipper på plass. En 
ungdom som klipper utvendig og holder orden. God i gang med rekrutering av videre 
for trenere og foreldrekontakter. Akuelle styremedlemmer og styreleder. Inventum-
cup, gikk veldig godt, dyktige og engasjerte foreldre. Honnør til dommere, BIL-
dommere stilte også opp. Helgeland Sparebank har laget video i forbindelse med 
kippermoen osv, der en Tjalg-jente har vært delaktig. Ligger ute på nett.  9. 
september, Ørjan Berg fra Bodø Glimt kommer, har treningøkt, BIL er vertskap. I 
tillegg holdes foredrag for trenere og styre i klubbene på Sør-Helgeland.  
 

 Ski: 
Ingen aktivitet, dårlig med snø.  
  

 Innebandy: 
Hovedmål om å få med flere. Ønsker å øke aktiviteten. 
  

 Hovedlaget: 
Nettside, ingen informasjon fra undergruppene. NB!! Her må undergruppene sende 
inn informasjon. Møte mandag førstkommende og så kommer publiseringen. 
Fakturering medlem. Trøbbel med klatring, vanskelig og blir dobbelt ofte. Når det 
gjelder dobbelt medlemskap, forslag meldes opp til BIR for å klargjøre. Mulig løsning 
kan være at alle idrettslag har minimumsnivå. Bilag leveres kasserer innen 10.9.19.  
 
Møte slutt 22:21.      

 
 
Sturla Ditlefsen 
Leder 
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