Protokoll styremøte 18.12.2019
Protokoll styremøte i Bygland IL.
Dato: 18.12.2019
Kl: 18.00
Sted: Brygga
Sakliste
Saker:
1. Godkjenning av protokoll fra forrige møte, jf. vedlegg 1
Protokoll vart godkjent.
2. Økonomisk oversikt
Kr. 1 281 000 på konto den 16.12.19. Det er betalt 691 500 til ridehall inkludert 550 000
frå Gjensidige. Leif var til stades under opninga av ridehallen. Vi burde legge ut noko
rundt rutiner osv. For når idrettslaget kan bruke anlegget.
Bankforbindelse var fortsatt ikkje i orden, men Sigve fekk ansvar for å ordne dette før
kontigenten skal inn over nyttår.
3. Ljosløype på Heistad
Ljosløypa har kome med i IFK-planen. Mogleg ein skal undersøke om ein kan få stønad
frå enova til utskifting av armaturen.
4. Kjøp av løypemaskin
Ikkje noko nytt, men avventar svar frå gjensidige.
5. Merking av utstyr
Ingen oppdatering, men står på lista.
6. Status på ny nettside
Ingen ny status. Bergtor undersøker med nettkroken ang. Det å behalde eksisterande
epost. Eivind skal ordne og oppdatere nettsida med ny tekst.
7. Status enduro
Ingen ny status, anna enn at ein arbeidar vidare med å skaffe stønad.
8. Eventuelt

-

Parkeringsgarasje for løypemaskinen
Ein bør undersøke moglegheita for å få opp ein parkeringsgarasje for
løypemaskina. Det har òg vore drøfta å etablere ein skotergarasje på tangen. Ein
skal jobbe vidare med dette. Bergtor skal høyre med Knut Sigurd om
moglegheita for tomt, og evt. Pris på dette.
Det vart òg nemnd at ein kanskje skal sjå på å lage ny trasè for skiløyper.
Eksisterande er tung og mykje motbakke for ungar.
Snøskuter vart òg kort drøfta. Ein vart einige om at dersom ein kjøper
løypemaskin, skal ein bytte skuter på Heistad og Bygland.

-

-

Nødpeilar til å sende SMS med i forbindelse med tråkking av løyper kunne òg
vore nyttig å hatt. Dette i tilfelle tråkkemaskinen stoppar, og ein vert ståande utan
dekning.
Neste møte vert 6. Februar kl 18.30

