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Årsmøte 7. mars 2018 kl 1900 

 

 
 

Årsberetning og årsregnskap for 2017 
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Beisfjord Idrettslag innkaller med dette til årsmøte 

torsdag 7. mars 2018 kl 19.00 på Fjordhuset. 

 

Saksliste: 

1.  Åpning av årsmøtet.  

- Godkjenne de stemmeberettigede.  

- Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

2. Valg av dirigent og referent og 2 protokollunderskrivere. 

3. Idrettslagets årsmelding for 2017. 

4. Regnskap 2017. 

5. Innkomne saker til årsmøtet 

6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsgebyr. 

7. Vedta idrettslagets budsjett for 2018. 

8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

9. Foreta valg. 

 

 

Beisfjord Idrettslags styre 2017 

Leder:   Marte Kufaas 

Nestleder:   Sandra Løveng 

Sportslig leder:  Jan Westby 

Kasserer:   Kristel Kristensen 

Sekretær:   Tina Ferme 

Ungdomsrepr: Knut-Even D. Nilsen 

Styremedlem: Kjetil Akselsen 

Styremedlem:  Gerard Zuidhoek 

Styremedlem:  Svein Åge Bakli 

Styremedlem:  Dagfinn Lindal 

Styremedlem: Marius Jespersen 

Styremedlem:  Jessica Johansson 

Styremedlem:  Atle Aage P. Hornig 

Vara:    Inga Husjord 
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Årsrapport fra styret i Beisfjord IL 2017 

Vi er et relativt stort styre med 14 representanter. Det fungerer greit da de fleste 

har sine definerte oppgaver og ansvarsområder. Men ikke alle har helt funnet sin 

plass/oppgave ennå. Vi skal ikke lenger tilbake enn 2010 /11 for å se at styret 

besto av 5 medlemmer. De siste 5 årene har vi vært 12 styremedlemmer og 

veksten har vært betydelig i forhold til aktivitet i disse årene. Selv om 

styremedlemmer har definerte oppgaver, er det mange arbeidsoppgaver som 

ikke blir godt nok ivaretatt i dag også. 

Styret har hatt 16 styremøter. I tillegg har vi deltatt i møter som trenerforum, 

foreldremøter, sponsormøter, idrettsrådet, kommune, fotballkrets etc. 

2017 har vært et år med store utfordringer for styret. 

Etter mye forarbeide ble det besluttet å opprette et prøveår med A-lag i Beisfjord 

IL i 2016 Dette ble videreført i 2017 med litt endring i kursen. Styret var klar på 

at det ikke måtte medføre ekstraarbeid på styrets medlemmer eller økonomiske 

utfordringer ut over det som ville være naturlig. Det er noe annet å drive et 

guttelag enn et lag i 5. divisjon. 

I 2017 har det som skulle være støtteapparat/foreldregruppe krympet inn til noen 

få personer. I tillegg har alle trenerne rundt A-laget takket for seg og 2/3 av de 

opprinnelige spillerne på A-laget er borte. 

Det er styret som velges av årsmøte og har ansvar for drift av klubben mellom 

årsmøtene, ikke trenere eller foreldregrupper.  

Det har til tider vært vanskelige saker å håndtere i BIL og vi har søkt råd hos 

både fotballkrets og idrettskrets i flere saker. 

Styret bruker veldig mye av sin tid på å sikre laget inntekter for å kunne drive 

aktiviteter og anlegg. Merarbeid i 2017 har medført at den forretningsmessige 

driften av BIL ikke har blitt godt nok ivaretatt. Det er mye jobb med drifting av 

ulike bygg og anlegg, og vi er helt avhengig av frivillige som stiller opp og 

hjelper til. 

Alle disse prosjektene våre krever mye planlegging og dugnadsarbeid og vi 

skulle gjerne hatt med flere i dette arbeidet. Spesielt på anleggs-siden er det 

behov for folk. Kanskje er det noen som synes det høres voldsomt ut å sitte i et 

styre, noe det ikke behøver å være. Vi har mange små prosjekt og utvalg vi vil 

trenge folk til, så det er bare å melde seg, så tar vi en prat. 

Det største enkeltarrangementet vi har i løpet av året er Beisfjord Cup. Her må 

alle foreldre til våre fotballspillere stille på dugnad og jobbe. Arrangementet er 

alltid siste helg i august. Vi har nå arrangert fotballturneringen i 32 år og en 
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kjempestor takk til alle våre dyktige foreldre som bidrar til at dette blir en stor 

suksess for BIL og bygda. 

Det skjer fortsatt mye spennende i idrettslaget og potensialet er stort. Det blir 

artigere å jobbe for et bedre oppvekstmiljø og sosiale samlingsplasser hvis flere 

bidrar. Beisfjord IL driver ikke bare med idrett, men har en stor sosial profil og 

funksjon i bygda, og er bidragsyter på mange områder 

Klubblokalene i 1. etg. ble oppgradert i 2016. I november s.å. ble det satset stort 

på Standup show med Christer Torjussen. Det ble en fantastisk kveld for de som 

deltok. Og ei ny erfaring for Beisfjord IL, som gav mersmak. Så derfor satset vi 

på nytt høsten 2017 og inviterte til ny standup, denne gangen med Erlend Osnes.  

Det ble en kjempesuksess! Alle billettene 

ble solgt ut på to timer, og det var «kul på 

veggan». Veldig artig kveld.  

Godt å se at dette lokalet kan brukes til både 

kurs, lekegruppe, bryllup og fest, 

strikketreff, standup, møter.. 

Rett og slett en sosial samlingsplass i bygda.  

 

Vi ser at det er mange nyinnflyttede til ei bygd som er i vekst og det er kanskje 

ikke like enkelt å komme i kontakt med folk. Ved å engasjere deg i idrettslaget 

er du garantert å få et stort nettverk etter hvert. Vi har veldig gode anlegg som er 

tilrettelagt for barn og barnefamilier. Disse er til fri bruk og som bruker er det 

fint om du tar vare på anlegget og hyggelig om du melder deg inn i BIL også. 

BIL har tatt i bruk et nytt medlemssystem. Det er idrettens eget system og du 

kommer dit ved å registrere deg på www.minidrett.no Der oppretter du egen 

profil, logger deg inn og søker om medlemskap. Om du allerede er medlem, vil 

du finne ditt navn der, under Beisfjord IL, og du kan redigere din profil selv, 

melde deg inn og ut av grupper osv. Etter 1 års drift ser vi at dette fungerer og at 

medlemsmassen vår øker. 

Vi har ikke delt ut hederstegn på mange år. Det er en jobb å gjøre for styret, da 

det er mange som fortjener et hederstegn for sin innsats for BIL og fellesskapet. 

Vi ser frem til gode sportslige og sosiale opplevelser sammen også i 2018. 

Styret 
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Årsrapport anlegg 

Fjordhuset 

Bygget inneholder kontor og møtelokaler for Beisfjord IL og Beisfjord 

bygdeutvalg. I tillegg er det nyoppusset klubblokaler med nytt 

ventilasjonsanlegg. Dette lokalet har vært brukt av lekegruppa en gang i uka. 

Her finner vi også lydtett øvingslokale for bygdas egne band, klubb-butikken vår 

som heter Beisfjordbua, oppgraderte lagerrom for klubben og dusj-og 

garderobeanlegg.  

Hele andre etasje er nå utleid til barnehage for de neste årene. Planen er at det 

skal bygges ny barnehage i Beisfjord. Byggherre og eier er Trygge barnehager. 

De siste års inntekter på bygningen har medført til dels store oppgraderinger av 

anlegget. Gevinsten av dette ser vi allerede når det kunne etableres midlertidig 

barnehage i lokalene.  

I fjor bestemte styret at vi skal gjøre nødvendig oppussing av brakkeriggen bak 

Fjordhuset. Den er mye utleid igjennom hele året, og både kjøkken og bad var 

nedslitt. Arbeidet ble ferdigstilt våren 2017.  

 

 

Det har blitt montert mer lys i bakgården til brakkeriggen/Fjordhuset, da dette 

var nødvendig for barnehagen. 
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Klubbhuset og grusbanen i Leiren. 

Anlegget brukes ikke lenger av BIL, så høsten 2016 besluttet styre å starte 

prosessen med salg av anlegget. Bygningen ble oppført i 1980 og det som er 

igjen av lysanlegg er fra samme år. 

BIL har en tinglyst bruksrett på selve eiendommen, med noen klausuler fra 

Narvik kommune. 

Det har vært avhold møte med Narvik kommune og Narviksentret for eventuelle 

avklaringer. 

Arbeidet med salg av klubbhuset vil fortsette i 2018. 

Ballbingen ble ferdigstilt i 2010 og er tidvis mye brukt av barn og ungdom i 

bygda. 

Basketball/Skøytebane  

Her har vi ivrige folk som brøyter snø og vanner for å få en flott isbane på 

vinteren. Stor takk til Agnar! 

Kurvene til basketballbanen har ikke vært oppe på noen år nå, men vi håper å få 

satt dem opp til våren. 

Grillbua i tilknytning til banen er tilgjengelig for dem som bruker skøytebanen. 

Sandvolleyballbanen er mye i bruk om sommeren. Sammen med benker og 

grill er dette en fin sosial møteplass. 

Diskgolfbanen ble oppført i 2014 og har vært mye brukt. Idrettslaget har flere 

disker til gratis utlån. I 2017 ble flere av utkastfeltene utbedret. 

Lysløypa 

Det er lagt ned betydelig med dugnadstimer i lysløypa sist sesong. Vi har en 

plan om å bytte ut alle lysene. Det har blitt tråkket løyper så snart det har vært 

snøfall. Vi er veldig fornøyd med den nye tråkkemaskinen. 

Arebakken skileikanlegg 

Anlegget er i utmerket stand, men er avhengig av at brukerne selv tar ansvar for 

vedlikehold. Varmebua er åpen hele vinteren til fri benyttelse for våre 

medlemmer. Det er skifta dør på varmebua. 

Gapahuken 

Gapahuken innerst i lysløypa har fått nye benker og bord de senere år. Den er 

mye benyttet av Beisfjords befolkning hele året. 
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Årsrapport økonomi 

Beisfjord IL er et privat idrettslag, det vil si at det til enhver tid er medlemmer 

som organiserer og driver all aktivitet, samt eier og driver alle anlegg. Et 

årsmøtevalgt styre har ansvar for organisering og drift mellom årsmøtene. 

Nordkraft Energistadion venter ennå på spillemidler. Vi var optimistisk og håpet 

på utbetaling av spillemidler i 2017, slik gikk det ikke. Imidlertid er vi på topp 

på Narvik kommunes liste i år og spillemidler vil komme i løpet av 2018. BIL 

har ved årsskiftet 2400000.- igjen av lån på anlegget. Spillemidlene utgjør ca. 

2350000.- 

For å betjene dette lånet var en av betingelsene at inntekt fra Beisfjord Cup hvert 

år, 100000.-ble øremerket dette prosjektet. Det er nå innfridd. 

Den største sponsoren vår er Beisfjord Sementvarefabrikk. De har støttet oss i 

alle år, ikke bare med rene penger, men stiller opp med maskiner og tjenester når 

det er behov. En avtale som er gull verdt for BIL. Vår andre hovedsponsor er 

Sparebanken Narvik. De har finansiert alle våre anlegg der det har vært behov 

og de bidrar med betydelige summer hvert år. 

Det primære i BIL er å tilrettelegge for god aktivitet for barn og unge. Dette 

krever gode anlegg og treningsforhold, samt utstyr for å drive aktiviteten. 

Anlegg koster å drive. BIL har valgt å holde treningsgebyr og kontingenter på et 

lavt nivå i forhold til andre klubber. Dette medfører at lagene må selv jobbe 

dugnad for å skaffe midler til leie av anlegg utover det som BIL kan tilby. Vi har 

ikke anlegg som dekker alle behov. 

Denne ordningen fungerer fint i vår klubb, det jobbes mye dugnad og mange av 

lagene kan reise på turneringer uten at det utløser noen stor egenandel for 

spillere/foreldre. Det er imidlertid svært viktig at retningslinjer som gjelder for 

BIL blir fulgt i alle ledd. De er godt synlig på våre nettsider og følges opp av 

styret. 

Økonomihåndbok ble utarbeidet og innført på starten av 2017. I tillegg er det 

utarbeidet en fullmaktmatrise for idrettslaget. Dette skal følges av alle i klubben. 

Er det saker av økonomisk karakter utover det som finnes i økonomihåndboken 

er det sak som må meldes inn til styret. Det er ikke anledning til å drive egen 

butikk i klubben. 

Treningsgebyr skal dekke klubbens utgifter til å drifte anlegg og kjøpe utstyr. 

Slik det er i dag med lave gebyrer er det ikke mulig å dekke disse kostnadene. 
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Det vil derfor være helt nødvendig at disse inntektene økes og at det gjelder for 

alle lag i klubben vår. 

I tillegg må vi tilbake til ordningen om fordeling av dugnadsinntekter på 15/85.  

BIL har ikke lenger den store inntekten på utleie av Fjordhuset som tidligere har 

gitt våre aktive fordeler med lave gebyrer. 

Kjøp av tråkkemaskin i 2017 var også et stort løft for BIL. Det må jobbes mer 

for å komme i mål med den finansieringsplanen som ble forelagt årsmøte i fjor. 

Vi har fått spillemidler på 300000.-, men den øvrige finansieringen består 

foreløpig av lån. Salg av klubbhuset i Leiren er en mer omfattende sak og bør 

prioriteres fremover. 

For 2017 går Beisfjord IL i underskudd.  

Det er gjort en større og nødvendig oppgradering av Brakkeriggen for å fortsatt 

kunne drive forsvarlig utleie av denne. Det viste seg at det ble mer omfattende 

enn forutsatt da alle gulvene måtte forsterkes i tillegg. 

Etter flere år med veldig god økonomi, må klubben nå tenke litt annerledes. 

Inntektene på Fjordhuset dekker så vidt driftskostnadene, og klubben er helt 

avhengig av utleieinntekter på minst dagens nivå for å klare forpliktelsene. Det 

betyr at kostnader til aktivitet og øvrig anlegg må være på et nivå som dekkes av 

de tilskudd, medlemskontingenter og treningsgebyr som forutsatt i budsjett. 

BIL har fått godkjent søknad på spillemidler til bytting av alle armaturer i 

lysløypa. Man får 1/3 +20% i spillemidler av godkjent kostnadsoverslag. 

Klubben har forpliktet seg til å avsette EK til dette prosjektet.  
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Årsrapport skigruppa 

Vinteren 2017 har vært en god ski vinter med 

mye snø. Vi har tråkket spor i lysløypa og rundt 

Rødtind.  

Arbeidet med skiløyper rundt Rødtind har tatt 

enormt mye tid, og vi har hatt mange 

utfordringer rundt tråkking der. Vi som tråkker 

er enda usikker på om vi har kapasitet til å 

kjøre rundt i år. Kanskje mot påske tider, og da 

kanskje med scooter og sporsetteren.  

Kanskje vi prøver å tråkke spor fra 

Tyttebærsletta -Storvannet.  

 

Brua i Beisfjordelva var ikke like enkel å få 

utbedret som vi trudde. Men vi gir ikke opp, vi 

tråkker spor over brua med scooter og noen 

ganger med bandvogna.  

 

Vi har hatt en del dugnad i lysløypa i høst, mye 

skog rydding (gjenstår enda mye arbeid der). Vi har også fjernet flere gamle 

gjerder som sto i veien langs løypa, dette har vi fått tillatelse fra velvillige 

grunneiere.  

 

Ny ytterdør er satt inn i varmebua i skileiken. Den har vi fått fra Byggmester 

Liljebakk. Takk for det. 

Det er også tatt full service på tråkkemaskinen. Da ble det konstatert at clutchen 

var gåen. Den fikk vi skiftet og tatt på garantien. 
SKIRAPPORT 2017 

 

I 2017 ARRANGERTE SKIGRUPPEN SKIRENN FRA FEBRUAR TIL 

APRIL. 

DET VAR 6 RENN TOTALT INKLUDERT ET KLUBBMESTERSKAP OG 

ET KOSTYMERENN. 

DET VAR REPRESENTERT 28 BARN FORDELT PÅ RENNENE. 

På rennene hadde vi en kjerne av foreldre som stilte opp for å få rennene 

gjennomført, stor takk til disse. 

Rennene ble dokumentert i Fremover med deltakerliste og aldersgrupper. 
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Vi håper at flere vil være med i skigruppen, det er artig og gå på ski. 

Stor takk til  alle de som sørger for at lysløypen er klar til bruk når snøen 

kommer. 

I  tillegg til rennene i Arebakkan hadde BIL også noen løpere representert i 

soneskirenn i Ballangen og på Ankenes i sesonen 2017. De som var med å 

representere BIL her var: 

Sander Nicolaysen  både i Ballangen (Pippira skistadion) og på Ankenes 

Henry Nicolaysen både i Ballangen (Pippira skistadion) og på Ankenes 

Kristoffer Nicolaysen på Ankenes 

Ingrid Lillefloth  på Ankenes 

Alle sammen gjorde flott innsats i skirennene. 

SKITRENINGER MED INSTRUKTØR GUNN INGER ROMSLOE VAR 

NOE AMPUTERT I FORHOLD TIL ÅRET 2016. 

GRUPPEN VAR BETYDELIG MINDRE OG GUNN INGER VAR I 

PERMISJON (BRAGE KOM TIL VERDEN I 2016) STORE DELER AV 

SESONGEN. LIKEVEL VAR DET JEVNLIG MED TRENINGER ETTER AT 

SNØEN KOM.  

 

FOR SKIGRUPPEN 

ELISABETH HOLSEN 
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Årsrapport for gutter MP7 

 

Gutter født 2010-2011 har trent og spilt kamper sammen gjennom hele 

sesongen. 

I utgangspunktet med 2010 som påmeldt i serien. 

Vi har vært rundt 20 stk. jevnt fordelt på 2010 -2011. 

 

Januar 2017 oppstart med inne trening i Gymsalen på Beisfjord skole 

Trening på Beisfjord gressbane fra våren og utover sesongen. 

 

Turneringer som vi har deltatt på: 

FUNN Cup, Beisfjord Cup, Bardu Cup og Ballangen Cup 

 

Gjennom sesongen har vi trent og lekt mye i lag. Moro og lek har vært en viktig 

del av treningen, og med det så føler vi at vi har klart å engasjere og begeistre. 

Utover sesongen har vi prøvd å få fokus på trening og øvelser, samt spille mye 

ball. Videre utover sesongen har vi sett en flott utvikling med glade gutter som 

liker å spille fotball. 

 

 

 

Siste trening ble 

avsluttet med 

storoppgjør på 

sletta med alle 

guttene mot 

foreldrene i en 

storslagen 

kamp, som 

endte i mye 

moro og latter. 

Der resultatet 

ikke ble så lett å 

telle opp😊 

 

 

 

 

Avslutningen på sesongen ble feiret med sosialt samvær på fjordhuset med både 

kake og saft. Vi takker alle guttan for noen fantastisk fine øyeblikk og minner. 

Og vi ønsker å takke de foreldrene som har stilt opp for å hjelpe til. 

 

Sportslig hilsen fra: Inge. Alf og Andre 
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Årsrapport Beisfjord Minijenter 8 år  

 

 
 

Beisfjords minijenter 8 år består av 12 flotte, aktive jenter født i 2009 og 2010.  

Vi hadde vår aller første fotballtrening på kunstgresset 22 mai i fjor. Så fikk vi 

noen fine treninger frem mot sommerferie hvor jentene og jeg ble bedre kjent 

med hverandre og ikke minst jobbet med å bli venn med fotballen.  

I august var vi med i Beisfjord cup hvor jentene gjorde en fantastisk innsats i 

alle kampene! Så var vi heldige å få være med i siste halvdelen av seriespillet, 

og fikk oss 4 seriekamper utpå høsten. Så forflyttet vi oss inn i gymsalen og fikk 

oss noen morsomme treninger der før jule- og fotballferien.  

På treningene har vi hatt mest fokus på å være med ballen så mye som mulig, 

pasninger, føre ballen, skudd, stafetter osv. Og så har vi spilt mange 

«fotballkamper» på treningene. Favoritten inne i gymsalen er hjørnefotball, da 

gir jentene ALT!  

Vi ser frem til en ny sesong med mange kamper og turneringer!  

Vi har fortsatt plass til flere jenter så det er bare å hive seg med!  

 

Med sportslig hilsen Stine Johnsen  
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Årsrapport for Minigutter 9 år  

 

Vi startet sesongen i januar, med trening i gymsalen i Beisfjord. Vi trente 1,5 time 

en gang i uken. Vi trente sammen med G08. Fokus på treningene var i hovedsak 

pasning og mottak, og spill 3 mot 3. Tre spillere hospiterte opp på Sylvias G10 lag. 

I mai kom vi i gang med ute treninger, litt seint på grunn av is på banen. 

Fokus på treningene ute var pasning og mottak, og pasning med bevegelse, spill 5 

mot 5. Vi trente en gang i uken. 

 

Første turneringen i 2017 var 21 januar på OBS Cup i Harstad. En fin turnering. 6 

spillere stilte opp. Kjempe innsats av spillerne. 

Andre turnering var 31 mars og Steinsenter Cup på Ankenes, her stilte vi med 2 

mix lag fra G08 og G09. Fine kamper og god innsats, men uvant å gå fra gymsalen 

i Beisfjord til stor 5er bane på Ankenes. Tredje turnering var 25mai på FUNN Cup 

i Narvik. Fjerde turnering var 16 juni på Bardufoss Cup, kjempefin turnering, gøy å 

få møte andre lag enn de «vanlige». På denne turneringen lånte vi 2 spillere fra 

G10. Femte turnering var 19 august på Ballangen Camping Cup, her stilte vi et mix 

lag fra G08 og G09. Sjette turnering var vår egen turnering, Beisfjord Cup. 

 

 

Seriespillet startet opp i mai. Vi spilte 1 kamp i uken, mange fine kamper og 

kjempeinnsats.  

Kort oppsummert så har vi trent en gang i uken fra januar til november. (Bortsett 

fra ferier). Vi har vært med på seriespill, og deltatt på seks turneringer. 

Bra oppmøte på treninger og kamper, på trening har vi fokusert på pasninger og 

mottak av ball. I kampene har d vært mange positive opplevelser, spesielt på høsten 

da pasningene begynte å sitte i kamp. 

Sesong avslutning 9 november på Fjordhuset med pizza og brus, med foreldre 

møte. Det negative er at noen motstandere kjører på med for mange overårige 

spillere, spesielt i seriekamper. Men vi tar det som en utfordring. 

 

Trenere har vært Dan og Dagfinn 
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Årsrapport Minigutter 10 år  

Vi startet året med treninger inne i Stadionhallen sammen med BILs jentelag. Vi 

hadde fokus på plassering på banen, godt pasningsspill, samt hvordan spille 

hverandre gode i forsvar og angrep. I tillegg hadde vi trening i gymsalen, med 

fokus på skadeforebygging, oppvarming, styrke og balanse, samt at vi øvde inn 

oppvarmingen anbefalt av NFF se: www.skadefri.no. Her fikk vi god hjelp av 

G14/15 som villig lærte bort øvelsene. 

 

 
 

Første turnering hadde vi i slutten av mars inne på Ankenes, hvor vi deltok på 

Steinsenter Cup. For å ha nok spillere til denne turneringen inngikk vi et 

samarbeid med Mg9, som i forkant av turneringen hadde hospitert opp noen 

spillere på trening hos oss. Noen av guttene fikk også godt utbytte av skitrening 

og hospitering opp på LG 12/13.  

 

30 april var vi klar for årets første 

uteturnering, denne gangen ute på YX 

Cup I Harstad, her var det dessverre 

slik at alle kamper på Mg10 nivå var 

lagt til søndag og muligheten til å delta 

hang I en tynn tråd. Heldigvis kunne vi 

låne Mg9 spiller, så vi fylte opp bilene 

og kjørte av sted. 

 

 

Vinteren holdt godt tak i gressmatta i 

år, så vi kom ikke i gang med 

utetrening før i begynnelsen av mai, en 

måned senere enn i 2016. Vi var derfor 

veldig fornøyde med å ha mulighet til å 

trene inne i Stadionhallen ut april.  



Beisfjord IL Årsberetning og årsregnskap 2017 ~ 15 ~ 

9 mai startet seriekampene og vi tok 

tidenes brakseier over Fagernes. 

Guttene spilte fin fotball i henhold til 

Fair play, kampvertene serverte god 

kaffe og god stemning og dommeren 

fikk ros av gjestene. Så bedre start på 

serien kunne vi ikke fått. Vi har 

denne sesongen spilt 11 seriekamper, 

vi tar sjumilssteg mot 7er fotballen og 

avslutter faktisk med å spille de to 

siste seriekampene som et fullverdig 

7er lag. I slutten av mai deltok vi tradisjon tro på Funn Cup.  

Vi trener ute på vårt flotte anlegg helt til ferien kommer og vi må ta en pause fra 

organisert trening.  

 

Endelig 17. august er vi klare for trening igjen og vi rekker akkurat å finpusse 

formen før årets Beisfjord Cup.  

 

Guttene henter inspirasjon av å 

se både G15 og A-laget sine 

kamper og idrettsgleden er på 

topp. Disse guttene blir lagt 

merke til og både Mjølner, 

Fagernes og Håkvik tar kontakt 

for å få trene sammen med oss. 

 

 

 

 

2. september 

reiste vi på 

sesongens siste 

turnering. Denne 

gangen til 

Salangen på 

Idrettsheia Cup, 

det ble en flott dag 

med både seier og 

tap, heiarop og 

oppmuntring, dyp 

konsentrasjon, 

fliring og sang.  
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Sesongens siste trening hadde vi ute 10 oktober i et nydelig høstvær. 

 

 
 

Vi har denne sesongen spilt ca. 40 kamper og gjennomført i overkant av 40 

treninger. Guttene har hatt fantastisk utvikling. Med to trenere i tillegg til et nært 

samarbeid med Mg9 er vi et stabilt og godt team rundt guttene. Vi startet 

sesongen med 7 spillere og avslutter med 10 som trener og spiller fast i lag. 

Oppmøte på treningene er svært høyt og innsatsen meget god. Det er godt 

samarbeid mellom trenerne i BIL og innad i foreldregruppa.  

 

Etter to uker treningsfri i oktober startet vi på ny 

sesong som BILs LG 11/12 lag 06.11.17 og det 

var en meget stolt og flott gjeng som stilte til 

treningskamp mot Fagernes i Stadionhallen.  

 

Tanker om sesongen 2018;  

Vi er så klare som vi kan bli til å spille i 7er og 

Lillegutter 11/12 serien. Vi har 10 ivrige spillere 

og to faste trenere, samt at vi har et godt samarbeid både til spillergruppa over, 

og under oss og vi ser for oss en knallartig sesong. Vi har innledet et 

treningssamarbeid med Fagernes LG 11/12 og slik det ser ut nå skal vi klare å 

stille lag langt opp i ungdomsfotballen og flere av spillerne ser seg selv som 

BIL´s framtidige A lagsspillere. Takk for mange fine stunder i 2017! 

  

Hilsen Robert og Sylvia (med god hjelp fra Dan) og Guttakrutt 06/07 
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Årsrapport for LJ 11/12  

Lillejente 11/12 sesongen har bestått i hovedsak av 11 spillere. 

På trenersiden startet året med 3 

trenere; Johnny Buyle, Arnt 

Hansen og Ole-Kristian Aspenes. 

Reserve Merete A. Bjarnesen. 

Dette endret seg etter et noe 

turbulent møte ved inngangen til 

sommersesongen. Problemet var at 

det kom et ønske fra noen foreldre 

om å flytte sine barn fra Beisfjord 

til Mjølner, med den konsekvens at 

laget måtte trekkes fra seriespill. 

Dette ble ikke godkjent av hverken Beisfjord eller Mjølner og det ble enighet 

om at alle spillerne skulle spille for Beisfjord ut sesongen 2017. 

Johnny Buyle og Arnt Hansen gikk ut som trenere og ble erstattet av Kurt 

Harald Johnsen. Trenerteamet består i dag av Kurt, Ole-Kristian og (reserve) 

Merete. 

Laget har trent godt og gjennomført 65 treninger. Treningene er gjennomført i 

stadionhallen og på skolen frem til 1 mai. Deretter på krøllgresset frem til ut 

oktober. 

Etter at sommersesongen var ferdig så er 3 jenter gått til Mjølner for å spille 

ungdomsfotball mens 2 jenter har sluttet. Dette betyr at vi i dag står igjen med 6 

jenter som fortsetter. Vi trener for tiden kun inne på skolen 2 ganger pr uke. 

Laget håper på flere spillere som vil trene og spille sammen med oss. 

Laget har gjennom sesongen deltatt i seriespill i LJ 11-12. Videre har vi deltatt i 

Fun Cup, Gratangen Mini og Beisfjord Cup. 

Foreldregruppen rundt laget har vært enestående. De stiller opp på dugnad, 

foreldremøter og støtter opp om laget. Bedre foreldregruppe kan vi ikke få.  

Da håper vi at vi klarer å rekruttere flere jenter til å være med sammen med oss, 

slik at vi klarer å stille jentelag i Beisfjord også til sommeren 2018. 

Vi takker for et lærerikt år sammen med jentene våre i 2017, og ønsker alle et 

godt nytt år med masse flott fotball. 

Med hilsen trenerteamet. 
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Årsrapport Beisfjord lillegutter/ smågutter 12 

 

2017-sesongen fortonet seg som en spesiell sesong på mange måter for Beisfjord 

sine 12 åringer.  Under sesongforberedelsene på vinteren så vi tidlig at vi hadde 

en altfor liten treningsgruppe for å få kvalitet på treningene. Hardhaus på sin 

side kjørte også på sparebluss med 5-6 gutter på trening. Resultatet ble at vi 

formaliserte et treningssamarbeid som ble spiren til noe mer. 

 

 
 

Da oppsettet til seriespill ble klart så vi at vi var tre klubber igjen i regionen i 

denne årsklassen. Ballangen, Håkvik, Fagernes og Bjerkvik hadde ikke nok 

gutter til å stille lag. Igjen stod Mjølner med 3 lag, samt Beisfjord og Hardhaus. 

Både Hardhaus og vi kunne stille med 8 stk, noe som var tynn suppe i 7’r.  

Resultatet ble at Beisfjord og Hardhaus videreførte treningssamarbeidet, og 

formaliserte en avtale der vi kunne låne spillere hos hverandre. I tillegg overtok 

vi plassen til Hardhaus G13 i kretsserien. Laget fikk navnet Hardhaus/Beisfjord. 

Dette for at guttene skulle få litt andre impulser enn å bare spille mot Mjølner-

lag.  

 

I G12- serien spilte vi to hjemmekamper og 2 bortekamper mot Mjølner-lag. Vi 

avsluttet serien med å invitere Mjølner sine lag til en uhøytidelig turnering i 

fjorden hvor vi spanderte grillmat og drikke. Her var det mest fokus på det 

sosiale og se på mulighetene for treningssamarbeid videre.  

 

Vi deltok på seks turneringer denne sesongen hvor vi gjorde det svært bra. 

Ønsker å trekke frem turneringen til KILKAM som den beste turneringen. Håper 

flere lag fra Beisfjord finner veien dit kommende sesong.  
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I G13 serien stilte vi som Hardhaus/Beisfjord. Guttene fikk smake på følelsen av 

å spille mot de store gutta, og stor var jaggu mange av gutta vi møtte fra Harstad 

og Liland, men det er en annen sak.  

Vi hadde en fantastisk vårsesong som ble kronet med en 18-3 seier over Mjølner 

sine 04- gutter. Da vi tok sommerferie lå vi på 2. plass. Høstsesongen ble 

betraktelig tyngre. Det buttet voldsomt imot i flere kamper. Spillemessig var vi 

fult på høyde, men det ville seg ikke, men det ligger også voldsomt mye lærdom 

i det å skulle takle motgang. Vi avsluttet sesongen godt ned på tabellen, men vi 

så oss fornøyd uansett. Hardhausguttene og Beisfjordguttene var blitt en 

sammensveiset gjeng.  

 

    
 

    

I januar ble det klart at vi fortsetter samarbeidet. Denne sesongen heter vi 

Beisfjord/Hardhaus og skal spiller kampene i Beisfjord.  

 

Vi gleder oss til fortsettelsen.  

 

Med sportslig hilsen, Robert, Kenneth, Stian og Alf.  
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Årsrapport Gutter 15 

En ny sesong er gjennomfør av guttene født 2002. Sesongen har vært minnerik 

med mange gode prestasjoner både på lag og spiller nivå. Deltagelse i Funn 

Cup, Piteå Summer Games i Sverige og CUP1 i Danmark har vært spennende og 

minnerike opphevelser for alle involverte. Seriespillet var for sesongen 2017 en 

krevende batalje. Som ett år underårige i en serie med stort sett bare 2001 lag, 

har det vært mange tøffe kamper. Guttene har likevel stått frem på en meget 

positiv måt og spilt jevnt med samtlige lag underveis. 

Mange av guttene er i vekst-periode og mange har slitt og sliter med ulik skade-

problematikk som gjør og har gjort trenings-hverdagen vanskelig. Dette har også 

gjort at vi sesongen under ett aldri har kunnet stille med alle mann klar til kamp. 

Guttene kjemper på, og trosser ofte smerter for å gjennomføre kamper på egne 

og lagkameratenes vegne. 

Vi ser frem til en ny sesong med nye utfordringer og masse gøy på trening og i 

kamp. Gutta er en herlig gjeng å være sammen med og vi voksne ser frem til 

hver eneste trening. 

Trenerne: Kim H Hasselberg, Eirik Beck-Hansen og Trond Laksaa. 

 

Spillerne: Sondre hasselberg, Rickard Julin Pedersen, Omid Aidari, Anders 

Akeberg, Hassan Kaffi, Petter Julin Pedersen, Gabriel Pettersen, Markus 

Hunstad. Lukas Beck-Hansen, Stein-David Laksaa, Islam Gadaiev, Emil 

Thomasen, Bendik Kristiansen, Elias Boule, Marcus Johnsen, Isak Jacobsen, 

Tobias Mikalsen, Odin Seloter, Thomas Åsheim, og Trygve Lyngedal. 
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Årsrapport A-laget  

Etter et strålende første år som resulterte i avdelingsseier, ble det vanskelige 2. 

året i 5 divisjon nettopp det; en vei brolagt med hindringer i form av 

spilleravganger, motstandere som tok et steg opp og andre småstein i skoa. BIL 

endte likevel på en akseptabel 3. plass i 5. div. Menn avd. Ofoten/Sør-Troms 

med 10 seire, 5 tap og 1 uavgjort. Et snitt på 2,7 mål per kamp forteller muligens 

litt av historien; en smule ineffektivitet foran mål. 

Sesongen ble innledet med deltakelse i Grand Cup i Tromsø der laget spilte 6 

kamper. 

Og avsluttet med usikkerhet da trenerne Inge Hasselberg og Robin Bergfald 

påtok seg andre oppdrag samt at Rune Pettersen og Stein Viggo Karoliussen 

trappet ned. 

Men satsningen i 5. divisjon fortsetter nå med Ishak Haoul og Theodor Dragly 

som trenere. 

Vi takker alle som hadde en rolle rundt laget i 2017, enten det var på feltet, bak 

disken i kiosken, bak rattet i bussen eller med bøtte og kost på Fjordhuset.  

Og ikke minst Gerard. 

Jan W. 
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Årsrapport dommer i BIL 2017 

Dommersituasjonen i BIL er relativt god. Både i kvantitet og ikke minst kvalitet 

ligger vi godt an, men med et minus for manglende rekruttering. Ole Ragnar J. 

Knutsen, Kurt-Ivar Nordstrøm, Per Kristian Erlandsen, Stig Setså, Eirik Elstad 

og Robin Nystad har alle dømt 3-, 4- og 5. divisjon sesongen 2017, enten som 

hoveddommere eller som assistentdommere. 

Ole R, Kurt-Ivar aka Kurtis og Erlandsen aka PK har også hatt oppdrag på linja i 

2. divisjon. Stig har vært aktiv innendørs som dommer i futsal sammen med 

Marius og Kurtis. Marius, Stig, PK og Jan Westby har tatt oppdrag som 

dommerveiledere – hovedsakelig i 3. og 4. divisjon. 

Den høyest rangerte dommeren er p.t. Ole Ragnar. Det forventes/håpes at han 

får oppdrag som HD i 2. div. i 2018. Han gjorde for øvrig en flott figur i Norway 

Cup der han dømte de siste kampene i sluttspillet. 

Ole Ragnar 

kom på TV 

under Norway Cup! 

 

 

 

 

 

 

Marius har fungert som soneansvarlig og medlem av dommerkomitéen i 

Hålogaland Fotballkrets. Dessverre er altså rekrutteringen ikke like god og det 

har vært utfordringer med å aktivere klubbdommere som finnes i egne rekker til 

å dømme de eldste klassene i aldersbestemt der HFK ikke setter opp dommer. Vi 

har heller ikke klart å rekruttere nye dommere til autorisasjon, og vi har ingen 

kvinnelige dommere i klubben, noe som er et tankekors.  

Robin, Birk Westby og undertegnede har forsøkt å avhjelpe. Ellers gar det vært 

god innsats fra kompetente foreldre som har påtatt seg oppgaven med å dømme 

og veilede. En stor takk til frivilligheten. 

Jan W. 
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Årsrapport fra Lekegruppa 2017 

Lekegruppen hadde oppstart høsten 2017. Da lekegruppen startet opp var 

aldersspennet på gruppen 1-5 år.  

Det har vært et svært populært tilbud! Det har i gjennomsnitt vært 12-13 barn 

hver gang. Vi har masse plass hvor barna kan bygge for eksempel hus av 

skumklosser, leke med ball, stumpe kråke på lekematter, slappe av i 

sakkosekker, og møte andre barn til fri lek. Vi har servert saft, kjeks og kaffe 

som en forfriskning. Lekegruppen hadde en kjempe koselig juleavslutning før 

jul hvor barna koste seg med pølser, pepperkaker, klementiner og masse god lek. 

I 2018 hadde vi oppstart av lekegruppen 7/2. Lekegruppen er nå for barn i 

alderen 1-4 år ettersom at barneidretten er startet opp på skolen for 5-6 åringene 

(i gymsalen). 

Lekegruppen ønsker å fortsette sin drift med god lek på Fjordhuset!  

Vi ønsker både gamle og nye medlemmer hjertelig velkommen til å leke 

sammen med oss. 
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Årsrapport Postkassetrimmen 

 

 
 

Administrasjonen av Postkassetrimmen har i 2017 vært noe tilfeldig og 

undertegnede tar sjølkritikk for å ha lovt forbedringer uten å ha fulgt det opp. 

Antallet postkasser er fortsatt 8 og kassa ved Rundvannet er fremdeles like 

vanskelig å finne. 

Vi har ikke ført statistikk over antallet besøk, noe vi kanskje burde (?) , men vi 

ser likevel at det er et relativt populært tiltak. De ”nye” grønne, hhv ved 

Beisfjordgubben, brua ved Storvannet, ved demningen/inntaket i Stublidalen, 

ved Brennholtan der stien stikker av mot Rødtind og nevnte Rundvann ligger 

nok noe etter i besøkstall i konkurranse med de gode, gamle; Holtan, 

”Rundingen” og Lillevannet. 

Bøkene i de respektive kassene, med unntak av den ved Rundvannet, er nå byttet 

ut med en 2018-utgave og vi har trukket vinnere av den eksklusive 

drikkekoppen i norsk tresort. Navnet på vinnerne er offentliggjort på våre 

nettsider og FB. 

Vi lover at i inneværende år skal tilbudet utvides. 

Jan W. 
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Årsrapport 2017 Beisfjord IL Disksport 

Sesongen 2017 ble det gjort en stor jobb med 

å forbedre diskgolfbanen i Beisfjord. De fleste 

kurvene fikk en ny plassering, og det ble støpt 

nye utkastfelt i betong. Flere av klubbens 

medlemmer la ned et stort antall dugnadstimer 

for å få til dette. Dette arbeidet vil fortsette i 

2018. 

Gjennom sesongen var det flere spillere som 

deltok på turneringer i Arctic Disc Golf Tour i 

Salten, og flere som også deltok på turneringer 

i Norgescupen.  

 

BIL var også representert under turneringer i utlandet. Norgescupen i Bodø var 

et av sesongens høydepunkter. Stig var turneringsleder for denne turneringen, og 

samarbeidet med Bodø Frisbeeklubb fungerte godt. 

Det store høydepunktet i Beisfjord var Beisfjord Amateur Open 2017. 

Turneringen var sponset av Dynamic Discs, og vi fikk spillere fra hele landet til 

Beisfjord. Under svært vanskelig vindforhold, men med en solid porsjon godt 

humør fikk vi gjennomført denne turneringen. Og det ble en stor suksess. Dette 

viste at vi i lille Beisfjord kan klare å arrangere nasjonale turneringer, og at vi 

kan gjøre det med stort hell.  
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Det er mange som bruker banen i løpet av sesongen. Både familier, ungdommer 

og bedrifter. Mange av disse deltar aldri i turneringer. Slik er det også veldig 

mange andre steder i Norge. Dette er et problem for NAIF (Norges Amerikanske 

Idretters Forbund) og DSN (Disksport Norge). Disse spillerne blir aldri en del av 

den offisielle statistikken og dermed står vi med klubber med få medlemmer og 

få registrerte spillere i forbundets oversikt. Hvis alle de som bruker banene i 

Norge hadde vært registrert i en klubb, hadde medlemstallene blitt mangedoblet, 

og støtten fra forbund til klubber, ville blitt mye større! Men dette jobbes det 

aktivt med på forbundsnivå, for det finnes altfor mange spillere som ikke er 

registrert.  

BIL Disksport vil i 2018 ha fokus på å få flest mulig som bruker banen som 

medlemmer i BIL. 

Stig Setså, ansvarlig Disk Sport 
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Årsrapport Turn  

 

Turn er en fantastisk idrett for alle. Det er det beste grunnlaget enhver 

idrettsutøver kan få. Samtidig er det spennende og utfordrende for de som 

ønsker å trene mer og utvikle seg selv. 

Turn er en av de idrettsgrener som i sum gir best trenings-verdi i forhold til 

styrke, bevegelighet, spenst og koordinasjon.  Å være aktiv i turn bringer også 

med seg store fordeler ved utøvelse av andre idretter:  

Det satses på turn og vi har fått tildelt Medvindmidler til innkjøp av utstyr for 

denne gruppen. Utstyr blir levert i 2018 

Det er ikke levert rapport for gruppa. 
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Beisfjord Cup 2017: Vel blåst! 

Beisfjord Cup ble avsluttet 

søndag i strålende nordnorsk 

sommervær. Den 

tradisjonsrike turneringa 

arrangeres hvert år og 

markerer gjerne 

overgangen mellom sommer og 

høst. 

Beisfjordtøtta, med et lite, hvitt 

dryss på toppen, var vakker 

bakgrunnskulisse for 2 dager 

med yrende fotballglede i 

idrettsparken. Arrangørstaben i 

BIL kan puste lettet ut etter at den 33. turneringa i rekken er bragt vel i havn – 

uten skader og behov for jurymøter av noe slag. Kun masse, masse fin fotball. 

Riktignok var antallet deltakende lag noe mindre enn i tidligere utgaver av 

cupen, men uten at det så ut til å legge en demper på stemningen – verken hos 

spillere, trenere, lagledere eller de mange supporterne som omkranset de 10 

banene.  

Fargerikt på feltet 

70 lag fra distriktet deltok i mønstringen – de fleste lokale som de kule gule fra 

Fagernes, de grønne fra Ankenes, biene fra Ballangen, de blå fra Håkvik og 

selvsagt de myldrende røde fra By1. Men også mer langveisfarende satte farge 

på arrangementet; BOIF kommer hvert år til Beisfjord med en karavane 

campingvogner og lag i alle klasser. Også SMIL fra Sørvikmark og Salangen 

var velkomne gjengangere og bidro til fotballfesten. 
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Fair play-prisen til SMIL 

SMIL var for øvrig laget 

som stakk av med en svært 

så velfortjent Fair play pris. 

Statuetten deles ut hvert år 

til det laget som viser de 

fineste holdningene på- og 

utenfor banen. Og gjestene 

fra Sørvikmark var en verdig 

vinner av 2017-utgaven. De 

kom og dro med et smil og 

var selve inkarnasjonen på «tap og vinn med samme sinn.» 

Hundrevis av hamburgere 

Turneringen i Beisfjord engasjerer en ikke uvesentlig del av bygdas befolkning 

og er en viktig samlende faktor ved siden av å være en avgjørende inntektskilde. 

Nær 100 personer sørget 

for sømløs parkering, 

varme pølser, grønne 

baner, bacalao, kaffe, 

kaker og kebab samt 

varm og kald drikke.  

Og hundrevis av 

hamburgere.  

 

De fleste spillerne fra 

gutte- og A-laget stilte som dommere og sørget for at 180 matcher ble 

avviklet med kompetent kampledelse – og ikke minst at lørdagskveldens 

diskotek på Fjordhuset ble en suksess. 
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Pkt. 4. Regnskap 

Regnskap og balanse 2017 legges frem for årsmøte til godkjenning. 

 

Pkt. 5. Innkomne saker 

Det er ikke kommet inn noen saker til styret innen frist. 

 

Pkt. 6. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsgebyr 

`Forslag til endring av medlemskontingent og treningsgebyr    

       

       

 2017 2018 Økning    

Medlemskontingent 200 250 50      
Familiekontingent 600 800 200      
Styremedlem m/familie 0 300 ny      
Trener m/familie   300 ny      
Treningsgebyr            
Ski              u/ 15 år 400 400 ingen endring      
Turn 400 400 ingen endring      
Volleyball,  kun trim 0 400 ny      
5-6 år 400 400 ingen endring      
7-10 år 700 900 200      
LG - LJ  11-12 år 1200 1500 300      
SMG/ SMJ   13-14 år 1500 1750 250      
Samarbeidslag 
Beisfjord/Hardhaus   G13-2018                2220 Inkl.medlemsk.       
Aktiv kontingent gjelder fra;            
G/J  15-16 år     1500/200     1750/250 300      
A-lag  3500/200     3750/250 300      
             

       

Samarbeidslag/fotball har klubbene avtalt lik sats for.     

       

Over 15 år går aktive ut av familiekontingenten og over på "aktiv" medlemskontingent   

 gjelder for fotball, ski, turn (seriespill etc.)      
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Pkt. 7. Budsjett 

Budsjett 2018 legges frem for årsmøtet til godkjenning. 

 

Pkt. 8. Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

Organisasjonsplanen er behandlet i styret og bes godkjent av årsmøtet. 

Den ligger på våre nettsider www.beisfjordil.no, siste versjon legges ut 1.mars 

 

Pkt. 9. Foreta valg 

Valgkomiteens innstilling til styre legges frem for årsmøtet. 

Valg foretas ihht. godkjent organisasjonsplan.  
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Tusen takk til alle våre støttespillere og 

samarbeidspartnere.  

Uten dere ville det vært umulig.  
 

 


