
 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

Styrereferat 09.05.18 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 18.00 

Tilstedet: Markus, Christian, Karianne.  

Frafall: Tommy, Trine. 

Administrasjon: Håkon, Mona.  

 

Orienteringssak 12/2018 

Daglig leder orienterer. 

 

Sport a-lag: 

Treningsleiren i Tyrkia ble en suksess. De fikk ei veldig god treningsuke og gjennomførte en god 

kamp. Godt sportslig og sosialt utbytte av den turen. 

A-laget har fått en fin start på sesongen. Nok en gang så kom de seg inn i første ordinære runde i NM 

etter å ha slått ut Namsos i 2. kvalifiserings runde. I 1. ordinære runde så ble det tap borte mot 

Harstad. En jevn og spennende kamp som gikk til ekstraomganger og ble avgjort der. 

Laget fikk også en fin start på serien med seier hjemme mot Innstranda.  

 

Sport aldersbestemt: 

Flere lag har begynt seriene sine. Vi har ei utfordring med gjennomføring av treninger da vi bare har 

en bane tilgengelig på uteområde. Mange kamper på kunstgresset og inne i hallen gjør at mange blir 

nødt til å avlyse sine treninger. Forhåpentligvis tar det ikke så lang tid før gressbanene er klare til 

bruk slik at vi får tatt vekk litt av trykket på kunstgressbanen.  

Vi har opplever stor pågang fra mindreårige flyktninger. Mesteparten av dem har blitt spillere på vårt 

G19 lag. Noen av dem har ikke spilt organisert fotball tidligere, mens andre kommer fra Olderskog IL 

som har trukket laget sitt fra junior serien. 

«sammen om utvikling» har hatt sin siste økt før ferien og det har vært ok deltakelse. 

 

Administrativt: 

Betalingen av kontingent/treningsavgift er avsluttet. Registreringen i klubbadmin er gjort og vi er pr 

nå 335 medlemmer. Slik ser registreringen for MIL fotball ut: 

 

Menn Kvinner 

0-5 
år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- 0-5 år 6-12 år 13-19 år 20-25 år 26- 

0 78 114 3 52 0 45 32 0 11 

 

 

Vi har signert ny og forbedret avtale med G-sport. Det ble i tillegg arrangert klubbkveld på G-sport 

17. april med ok deltakelse fra våre medlemmer.  

 

 



 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

 

Vi har fått avslag på vår søknad om støtte til nytt kunstgressdekke fra Sparebank1. Ser vanskelig ut å 

få byttet dette dekket i år, men vi venter enda på svar fra HSB og har en god dialog med dem. 

 

Kippermocupen: det er 7 dager til påmeldingsfristen går ut. Det er pr i dag 264 påmeldte lag til 

cupen, noe som er lite i forhold til tidligere år. Det er blitt sendt ut remindere til trenere som har lag i 

de klassene det er få påmeldte lag. Dette gjelder spesielt de eldste jenteklassene. Samtidig så er det 

god deltakelse og lag som står på venteliste i enkelte gutteklasser.  

 

Ny kiosk til bruk under Kippermocupen og til oppbevaring er bestilt. 

Salg av baner er i gang. Våre sponsorer har hatt mulighet til å sikre seg en bane først. Nå åpner vi opp 

for andre bedrifter. 

Arbeidsoppgaver til våre lag er fordelt og sendt ut. Ønsker i tillegg å bruke de sammen klubbene og 

lagene som vi leide inn i fjor for å hjelpe oss. Venter tilbakemelding fra dem. 

 

Sak 13/2018 

Permisjon til daglig leder i forbindelse med fødsel. Forventet termin er 24. juni som er under 

Kippermocupen. Vi må ha en plan på hva vi gjør hvis fødsel skjer i forkant eller under 

gjennomføringen av cupen. 

Vedtak: «Espen Isaksen er forespurt og har stilt seg disponibel til å komme inn å hjelpe til hvis det 

skulle bli behov. Hvis så skjer må han kjøpes fri fra jobb, noe styret har sagt ja til» 

 

Sak 14/2018 

Det er et stort behov for 3v3 baner i klubben. Vi bør se på muligheten for å kjøpe inn noen. 

Vedtak: «vi kjøper inn tre stykk 3v3 baner av Finn Ove Søfting. Dette skjer i samarbeid med Halsøy IL 

og FFU som også ønsker å kjøpe inn en bane». 

 

Orienteringssak 15/2018 

Etter henvendelse fra PR-ansvarlig fra Marcus og Martinus har vi fått tilsendt et forslag til 

retningslinjer som de ønsker at vi skal innføre i klubben. Dette på grunn av hendelser som tidligere 

har inntruffet.  

 

Vi i MIL-fotball finner det vanskelig å kunne håndtere alle forslagene rundt bruk av mobiltelefon og 

konsekvenser for dette. Vi ønsker ikke å pålegge våre trenere dette i tillegg til den frivillige jobben de 

gjør i MIL fotball. Vi ønsker likevel å ta henvendelsen fra PR-sjefen alvorlig, og ønsker å sette fokus på 

dette med nettvett og digital mobbing. Vi som klubb tar ansvar for å håndtere dette internt og skal 

ivareta at tidligere hendelser ikke skjer igjen. Trenere og foreldrekontakter i MIL fotball skal ha fokus 

på nettvett og digital mobbing på trening og i garderoben. 

 

 

 

 


