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Protokoll fra Styremøte i IL Tjalg Hovedlag 
 
 

Tilstede: Sturla Ditlefsen, Line Wiik Halsen, Bjørnar R Olsen, Per Otto Stangvik, Brita 
Køste-Horn, Eva Ekroll, Jan Roar Jakobsen, Jostein Nybakken,  

 
Forfall: Vemund Rye, Betariz Pigato, Silje Helen Bendiksen, Jan Roar Jakobsen, Sigsten 

Fjelldal 
 
Sted:  Klubbrommet Salhushallen 
 
Tid:   Torsdag 11. april 2019 kl. 20:30 
 
 
 

Saksliste 
 
01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 

Saksliste ok.   
 
02/19 Godkjenne protokoll fra styremøte 17. januar 2019 
 Protokoll ok 
  
03/18 Konstituering av styret 2019 

Kommentarer til følgende konstituering: Endring av politiattestansvarlig fra Sigsten A. 
Fjelldal til Line Wiik Halsen. Line Wiik Halsen tar også på seg ansvaret som 
barneidrettsansvarlig. 
 
Leder: Sturla Ditlefsen 

 Nestleder: Jostein Nybakken 
 Kasserer: Silje Helen Bendiksen 

Styremedlem: Line Wiik Halsen 
Styremedlem: Bjørnar Reitan Olsen 
Vara: Sigsten A Fjelldal 
Leder fotball: Brita Køste-Horn 
Leder turn: Eva Ekroll 
Leder ski: Per Otto Stangvik 
Leder klatring: Jan Roar Jakobsen 
Leder idrettsskolen: Beatriz Pigato 
Leder Innebandy: Vemund Rye 
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Vedtak: Politiattestansvarlig: Line Wiik Halsen 
Barneidrettsansvarlig: Line Wiik Halsen  
 

04/19 Fastsette møtekalender 2019 
 Følgende møtetidspunkt ble vedtatt: 
 Torsdag 23. mai  Torsdag 13. juni  Torsdag 22. august 
 Torsdag 19. september Torsdag 17. oktober  Torsdag 14. november 
 Torsdag 12. desember Torsdag 16. januar 2019 
 

Egen møtekalender blir lagt ut på tjalg.no.  
  
 
05/19 Rapportering NIF 

Samordnet rapportering. E-post sendt ut, med siste frist onsdag 24.april for alle 
undergruppene unntatt ski.  

  
  
 
06/19 Søknad Skigruppa,  ref. sak 48/18 
 Skigruppa søker støtte kr. 75.000,- pr. år til drift av skianlegget på Gåsheia. 
 Søknaden gjennomgått.  
 

Vedtak: Hovedlaget støtter skigruppe med tilskudd på kr. 75 000,-. Årlig søknad må 
sendes knyttet til økonomisk støtte for drift.    

 
07/19 Søknad Turngruppa, ref. sak 48/18 
 Turngruppa søker støtte kr. 172.000,- som engangsbeløp til innkjøp av utstyr. 
 Søknad gjennomgått. 
 

Vedtak: Hovedlaget innvilger turngruppen et engangsbeløp med kr. 172.000,- til 
innkjøp av utstyr.   

 
08/19 Søknad Klatregruppa, ref. sak 48/18 

Klatregruppa søker kr. 45.000,- som engangsbeløp til innkjøp av klatretak for 
barn/unger. 
 
Vedtak: Innvilget engangsbeløp til klatregruppa på kr. 45.000,-.  
 

09/19 Søknad Fotballgruppa, ref. sak 48/18 
Fotballgruppa søker støtte kr. 60.000,- pr. år til å kunne dekke egenandeler til cuper 
på Helgeland.  
 
Vedtak: Hovedlaget innvilger et engangsbeløp på kr. 60.000,-til å dekke egenandeler 
på cuper på Helgeland. Søknad om støtte må sendes hvert år.  

 
10/19 Idrettens O365 som arbeidsflate 
 Gjennomgang av produktet. IL Tjalg trenger utvidet pakke, kr. 6.250,- pr. år. 



 
 

 I denne får vi bl.a. Teams, dokumentsenter og e-poster tilhørende hver undergruppe.
 Dette vil gi oss en mye bedre kompetanseoverføring når medlemmer i styrer skiftes. 
 Medlemmer i styrene slipper å bruke sine private e-poster.  
 
 Vedtak: Hovedlaget går til innkjøp av O365 som arbeidsflate for Idrettslaget.  
 
 
 
11/19 Undergruppene orienterer 
 Fotball:  

- Er kommet i gang. Fotballsesongen starter etter påske. Første turnering er i slutten av 
april. Serien begynner etter hvert. 2. Juni er Inventum-cupen. Skal kjøre i gang 
inventum-lotteriet. Robotklipper kommer, vært i kontakt med kommunen angående 
dette. Må finne løsninger for kontroll av klipper og tilsyn.  

 
 Turn: 

- Turnsportensdag ble arrangert på lørdagen som var. Gikk fint. Hadde med erfaringer 
fra juleavslutningen. Folk var fornøyde. Skulle hatt pølsebod, siden det ble lørdagen. 
Forballgruppen informerte om at de har pølsebod tilgjengelig på Mobanen. 
Turnstevne er neste event, i Sandnessjøen. 67 barn som er påmeldt. Veldig populært 
med gutteturn, er venteliste. Har fått forespørsel om arrangement om turnstevene. 
2020, blir det arrangert i Brønnøysund. Oppstart av planlegging nå. Sannsynlig dato 
22-24 mai. Turndrakter, nye drakter. Var ønskelig å finne rimeligere alternativ, men 
disse var utgående. Fortsatt på leting. Pegasus er ankommet og testet, veldig 
fornøyd.  

 
 Klatring: 

- Ikke tilstede  
 
 Innebandy: 

- Ruller og går. Har fått flere på ungdomsskolen. Er åpent opp til 18 år. Det er blitt kjørt 
noen treninger. Mellomtrinnet varier mellom 7-8 stk. Barnetrinnet har 10-15. I 
oppstartsfasen fortsatt.  

 
Idrettsskole 

- Ikke tilstede 
 
 Ski: 

- Ble ikke BA-sprint i år. Forsikringssak ble godkjent, kr. 10.000,- i egenandel. Lite med 
utleie. Blir utskiftning i gruppen, holder på med rekruttering. 
 

 Hovedlaget:  
- Snart klart for lansering av nettside. App blir tilgjengelig for å legge ut nyheter enkelt. 

Må komme innhold fra de ulike undergruppene, frist etter påske. Kommer ny 
MinIdrett snart, uavklart ennå når det gjelder medlemshåndtering i ny nettside. Det 
blir to kurs til høsten, for bruk av nettside og app, så blir det kurs for 
medlemshåndtering. Når det gjelder treningsdresser, så er summen flatt kr. 250,- for 
alle treningsdresser, jamfør tidligere vedtak i styret. Diskusjoner knyttet til Barn i 
lavinntektsfamilier, enighet om å følge saken videre på et annet styremøte, ved å se 
på verktøyet www.allemed.no har for prosess knyttet til denne gruppen.  

http://www.allemed.no/


 
 

 
 
 
 
Møtet slutt kl. 22:20 
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