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Postboks 7, 4747 Valle  

Bankkonto: 2890.20.60075 

Styreleiar Anne Liv Lidtveit, telefon 99386630 

 

 

 

Referat styremøte i Valle IL 
 

Torsdag 19.april 2018 kl. 18.00 på VIL-kontoret  

 

 

Tilstades: 

Anne Liv Lidtveit 

Cecilie Haugen 

Gunnar Brottveit 

Hege K. Langeid 

Kristine Kleiveland 

Vilde Homme 

 

Forfall: 

Bjørgulv Sverdrup Lund 

Olav Åkre 

Anne Madeleine Akselsen 

 

 

3/18 Referatsaker/ informasjon 

- Informasjon om fotballgruppa (Hege og Kristine) 

- Samordna rapportering 

- Inntekter Brokke Mini Tour 2017 og 2018 

 

Vedtak: 

 Informasjonen tatt til etterretning 

 

4/18 Kven er styret i Valle IL? 

- Sjå vedlegg  

 

Vedtak: 

Alle presenterte seg sjølv, og sine tankar kring spørsmåla.   

 

5/18 Trenarmøte 2018 

- Valle motell (Sølvgarden dersom det ikkje passer)  

- Starten av juni – dette kjem me tilbake til  

- Klokka 18.00-20.00 

- Invitere Tone Avdal, ruskoordinator 

- Cecilie tek ansvar for organiseringa 

- Anne Liv tek ansvar for saksliste og gåvekort 

 

Vedtak: 

Styret slutta seg til forslaget 

 

http://www.valle-il.no/
mailto:post@valle-il.no


6/18 Betaling av utgifter ved individuelle konkurransar for ungdom opp til og med 10. 

klasse 

- Kor mykje av utgiftene skal Valle IL dekke?  

  

-Valle IL betaler startkontingenten, viser til sak 19/17 

 

Vedtak: 

 Me tek denne saka opp igjen på neste styremøte.  

 

7/18 Betaling av utgifter ved lagkonkurransar for ungdom opp til og med 10. klasse 

- Kor mykje av utgiftene skal Valle IL dekke?  

 

Vedtak: 

- Valle IL betaler lag påmeldinga  

- Valle IL betaler halvparten av A-kort/B-kort på cupar  

 

8/18 Sponsorarbeid 

- Vi skal i gong med sponsorarbeid for idrettslaget i haust, og må få til ei 

sponsorgruppe. Kven vil?  

 

- Sponsorgruppa kan vere litt kreativ med tanke på korleis de ynskjer å gjennomføre 

det. Tenkje nytt.  

- Ringe rundt og høyre kven som vil vere med å sponse 

o Høyre med dei som har vore 

o Høre med nye sponsorar  

 

Vedtak: 

Me utsett saka til neste styremøte. Tenkjer på kven som kan inn i sponsorgruppa.  

 

9/18 Eventuelt 

- Vilde informerte om ynskjer ifrå ungdommane og deira tankar kring kva Valle IL kan 

bidra med inn til ungdommane 

 

- Sprekleiken, i kulturveka 

o Cecilie arrangerer/organiserer saman med ei gruppe 

 

- Søknad om å vere med på fotball for 1. klassing  

o Me utsett behandlinga av søknaden til me har hatt trenarmøte 

 

- Få inn ein person til i møkjeromsgruppa 

o Espen Pedersen 

 

- Ynskje frå styret om å få til ein dugnad i møkjeromet med vask av utstyr  

 

 

 

Valle, 19.04.2018 

 

Kristine Kleiveland – skrivar   


