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Protokoll 
 
 

Tilstede:        Jostein Nybakken, Eva Ekroll, Bjørnar Reitan Olsen, Line Wiik Halsen, Sturla 
Ditlefsen, Sigsten A Fjelldal 

 
Forfall:  Per Otto Stangvik, Brita Køste-Horn, Jan Roar Jakobsen, Beatriz Pigato, Silje 

Helen Bendiksen, Vemund Rye 
 
Sted:  Klubbrommet Salhushallen 
 
Tid:  Torsdag 13. juni 2019 kl. 2030 – 21:30 
 

Saksliste: 
 
21/19 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 Saksliste ok. 
  
22/19 Godkjenne protokoll fra styremøte 23. mai 2019 

Protokoll godkjent. 
 
23/19 Mat og miljø 

Miljø 
Bjørnar R Olsen orienterte. 
Forslag om avfallshåndtering på cuper og store arrangement. Hva kan vi gjøre her? 
Tenker på hva vi har og bruker av engangsartikler. Egne pantebokser. Nye krav til 
næringsvirksomhet kommer og Tjalg kan være i forkant her. 
 
Oppfordring til å velge papp istedenfor plast som emballasje.  
Innføre kildesortering – bedre merking på våre arrangement. 
Viktig for læring av barn.  
 
Vedtak: Vi skal begynne å kildesortere. Må gå til innkjøp/leie av sorteringssystem. 
Bjørnar sjekker muligheter for system for utplassering på Mobana, og eventuelt 
Ballbingen.  
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Smart idrettsmat 
Sturla orienterte om Tine Smart Idrettsmat. Smart Idrettsmat er et samarbeid mellom 
idrettskretsen og Tine. Bestilling og levering er veldig enkelt. Produktet er utviklet 
over flere år. Sømna IL har fått veldig god erfaring med produkter og organisering. 
Selger godt, gir fortsatt god fortjeneste.    
Klatreklubben har et samarbeid med Barne- og ungdomstjenesten. Gjennom dette 
samarbeidet er de forpliktet til å ha et helsefremmende mattilbud. 
 

 
24/19  Kontrakt ved overgang til BIL 

Brita har trukket seg som leder i Fotball. 
 
Fotballgruppa meldte i forrige styremøte inn sak angående endring av 
kontrakt/samarbeidsavtale av overgangen til BIL. Evalueringsmøtet sammen med BIL 
ble gjennomføret evalueringsmøte 12.06. Fotballgruppa orienterer.  

 
25/19   Undergruppene orienterer 

Undergruppene begynner å sette opp egne ønsker til timer i Salhushallen. 
Sturla innkaller til fordelingsmøte med undergruppene rett etter sommeren.  
 
 
Møte slutt 21:35.      

 
 
Jostein Nybakken 
Nestleder 
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