
Referat styremøte Tustna IL. 

25.04.18. 

Tilstede: Jørn Tore Tømmervåg, Siv Fagervold, Stig Daniel Løfsnæs, Geir Magne Lyngvær, Gunn Randi 

Fossland og Eva Therese Width.  

1. Konstituering av nytt styre. 

Nestleder: Stig Daniel 

Sekretær: Eva Therese Width 

Kasserer: Geir Magne Lyngvær 

2. Invitere Gjensidige forsikring. 

Geir tar kontakt med gjensidige, og inviterer disse til neste styremøte som er planlagt 4 Juni. 

Vi ønsker en gjennomgang av forsikringene våre. 

3. Politiattester. 

Eva blir politiattest ansvarlig. 

Det legges ut info om politiattester på hjemmesiden. 

Alle med tillitsverv i idrettslaget må levere attest innen 1 Juli. 

4. Tilskuddsportalen. 

Saken flyttes til neste møte. Siv setter seg inn i bruken, og vil informere om dette. 

5. Sponsorer. 

Det jobbes videre med å lage en standard mal til søknad om sponsormidler i nærmiljøet. 

Vi ønsker også innspill fra undergruppene på prosjekt vi kan søke om penger til i Dugnadsløftet (gjensidige 

fondet) 

6. Frivillighetsdag Aure 2 Juni. 

Tustna IL stiller med egen info stand.  

Bueskyttergruppa stiller med aktivitet. 

7. Vaktmester på Høgda. 

Vi legger ut en forespørsel på facebook , der vi søker etter noen som kan tenke seg og ha en liten jobb som 

vaktmester. Det settes krav om at vedkommende har enkeltmannsforetak, slik at vi kan leie tjenester av 

vedkommende. 

Vi ønsker og ansette ungdommer som kan klippe plena i sommer, og tar derfor kontakt med Aure 

Kommune for å benytte oss av Sommerbua. 

8. Utleie av svømmehallen 

Vi har fått bekreftet av kommunen at vi ikke får drive framleie av svømmehallen. 

Det settes krav til at alle svømmevakter har livredningskurs, og leverer politiattest. 

Det jobbes videre for og få arrangert et livredningskurs på kveldstid, før høstferien. 

9. Stikk Ut. 



Det opprettes en egen gruppe for Stikk Ut verter. Der vil de få all informasjon de trenger til oppsett av 

løyper. 

Stikk Ut åpner 1 mai. 

10. Taekwondo. 

Gruppa har gitt tilbakemelding om at de ønsker å fortsette sitt medlemskap i idrettslaget. 

De bes følge idrettslagets lover og regler i henhold til regnskap, budsjett og innlevering av årsreferat. 

Det settes krav til at de leverer et revidert budsjett som er i tråd med vedtaket på årsmøtet om overføringer 

på 30000kr. 

11. Eventuelt. 

- Vi legger ute en spørreundersøkelse på facebook ang ny logo til idrettslaget. 

- Vi ønsker at anleggsgruppa rydder i bua. Vi ønsker også at det lages en rampe for klipperene slik at det 

blir enklere og spyle undersiden. 

- Alle undergruppene må ha avholdt sitt første styremøte innen 4 Juni.  

- Dato for nytt styremøte for hovedlag + undergrupper settes til 4 Juni. 


