
       

                

Referat styremøte 19.oktober kl. 18 på Beitostølen stadion. 
Tilstede: Sigbjørn, Elisabeth/styre og fotball, John Magnus/styre og volleyball, Elisabeth/vara, Jon 
Arild, Borghild/ungdomsrep., Bodil/håndball, Tine/turn, Mari/friidrett, Line/langrenn, Knut Jan. 
Frafall: Cathrine, Alpint og Karate 
 
Saksliste: 
26/17: Nytt fra gruppene:  
Langrenn: Har akkurat startet. Fått på plass trenere. Tatt opp bestilling på klubbtøy. God økonomi. 
Håndball: Alle lag i gang, 2 i seriespill. Få med på de yngre lagene. Har fått halltid i Valdres Storhall 
via Gjensidige og kommunen. Fornøyd bruker av Spond. Lite penger på bok men venter penger fra 
treningsavgifter, dugnad og Ål IL. Ungdomsrep: Informere om tilbudene vi har på ungdomskolen. 
Turn: Starter opp 23/10. Håper på 60-70 barn. Har trenere. Økonomien er bra. Volleyball: Har hatt 
2 treninger. Litt økning. En fra ØSUS. Markedsføres mer. Friidrett: Trim til musikk har vært 
vellykket, 16-18 deltakere. Gubbetrim starter snart. Planlegger det nye styrkerommet. Må ha 
penger til fra hovedlaget til utstyr. Fotball: Alle lag har hatt sesongavslutning. Flere lag fortsetter 
med trening. Fra 2018 må spillere kjøpe shorts og sokker selv hos Sporten Beitostølen. Er i 
planleggingsfasen av Beitostølen-cup. Økonomi ok. Alpint/e-post: Starter 22. november. Trenere 
Bobo og Alexandra. Klubbrenn og avslutning i april. 
 
27/17: Nytt fra leder: Beitosprinten 17.-19. november og Norges-cup 1. helga i januar. Viktig 
inntekt for gruppene. Få med flest mulig. Klubbhuset er i rute. Kjeller er støpt og takstoler kommer 
1. nov. Politiattester styrer Elisabeth(har trøbbel med skanner). Viktig at alle melder inn trenere og 
lagledere over 16år. Gjør mest mulig jobb i klubbadmin før 2018 så blir rapporteringa i april lettere. 
Alle som har vært med i 2017 må være med i registreringa. Grasrotandelen blir nok 15 000 kr lavere 
i år så alle grupper må hjelpe til å informere om den. Betalende medlemmer har økt til 535. Viktig å 
få alle til å betale da det er disse tallene vi bruker i søknader om penger osv. Grupper som låner 
idrettens hus må vaske seg inn-og ut. Dette huset er ikke eid av ØSIL, men Beitostølen stadion AS 
leier det. Ingen grupper har meldt seg på Idrettshelgen på Lillehammer. Spre ut til foreldre, trenere, 
lagledere om møtet: Hvordan bli best på barne-og ungdomsidrett. Valdres vgs. Påmelding 3. nov. 
Gode foredragsholdere. Cathrine og Elisa skal samle alle facebooksidene i gruppene under ØSIL sin 
side. De ber om administrator tilgang etter hvert.  
 
28/17: Eventuelt:  
Mange får innkallingene og andre skriv i format som gjør det vanskelig å lese. Blir nesten bare 
reklame. Jeg prøver å sende ut i PDF istedenfor word. Hvis ikke dette går hjelper Line meg. 
 
 



       

                

Utvidet AU-møte kl. 19.00-20.30  
 
Saksliste: 
29/17: Styrkerom:  
Mari og Arne Petter har innhentet tilbud på utstyr for ca. 120 000kr. Vi kontakter Arild Ro for videre 
dialog. Det må kjøpes inn gulvmatter under vektutstyr. John Magnus sjekker erfaring fra Dennis. Vi 
mottar 30 000kr fra kommunale midler til utstyr. Jon Arild søker seniorgjengen fra FIL om 10 000 kr. 
Vi må installere låssystem. Alle må være medlem i ØSIL. Bør det være treningsavgift i tillegg?? 
Diskuterer videre på neste møte.  
 
30/17: Nytt klubbhus: Klubbhuset er i rute. Kjeller er støpt det er lagt heltregulv i hovedetasjen. 
Takstoler kommer ca. 1. nov.  Økonomisk ser det ut som det holder budsjettet. Sigbjørn og Andreas 
jobber for å få ned kostnaden på ventilasjon. Vi har fått inn kommunale midler og tilskuddet fra 
SB1. Vi har fått godkjent forskuddering av tippemidler hos kommunen som vi må be om etter hvert. 
Åpningenfesten planlegger vi senere.  
 
31/17: Økonomi: Knut Jan informerte om at hovedlaget, klubbhuskonto og de fleste gruppe har 
god økonomi. Store innkjøp som ventes fremover er apparater til styrkerommet, låssystem og 
møteromutstyr.  
 
 
 
 
 
 
ØSIL 
Jon Arild 

 

                                


