
 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

Styrereferat 03.04.18 

Sted: klubbhuset 

Tid: 18.00 

Tilstede: Tommy, Trine, Christian, Karianne, Markus.  

Administrasjon: Håkon, Mona. 

 

Orienteringssak 6/2018 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

 

Sport A-lag: 

A-laget har hatt en god vinter, men den siste tiden har vært preget av lite spillere på trening. Dette 

skyldes blant annet mange skader og mye sykdom. I vinter har det ofte bare vært en keeper på 

trening, noe som har ført til at vi knyttet til oss en keeper fra Latvia. Vitalijs Artjomenko har blitt MIL 

spiller. Prosessen med å hente en spiller utenfra har vært veldig tidkrevende. Vi har skaffet jobb til 

han på Fru Haugans Hotell, men vi ser at mengden arbeid han får der ikke er tilstrekkelig. Vi må 

fortsette å jobbe med å skaffe han mer/flere jobber. 

 

A-laget er videre til 2. kvalifiseringsrunde i NM etter at de slo ut Sandnessjøen i 1. runde. Her møter 

de Namsos. Kampen spilles onsdag 4. april. Vi har fått tildelt hjemmebane i begge disse kampene, 

men på grunn av at banene her i kommunen ikke er spilleklare så har vi vært nødt å flytte begge 

kampene utenbys noe som er veldig synd.  

 

A-laget reiser på treningsleir til Tyrkia 7. april. De reiser med 24 stykker. 20 spillere og 4 ledere. Det 

har vært en utfordring å få visum til Rodgers Kalyango og søknaden hans ble dessverre avvist denne 

uken. Så han kan dessverre ikke reise sammen med a-laget på treningsleir. 

 

Sport aldersbestemt: 

Samtlige lag er nå påmeldt til seriespill. Mange lag har allerede deltatt på diverse turneringer. Begge 

juniorlagene våre og G16 har deltatt på NM-kvalik i Fauske i begynnelsen av mars uten å klare å 

kvalifisere seg. 

Har vært gjennomført trenermøter for trenere i ungdomsfotballen. Målet er å få til slike møter en 

gang i måneden. På disse møtene har vi til nå delt erfaringer og planlagt hospitering/spillerlogistikk. 

Det har vært kretssamling i Fauske 26-28 januar der vi hadde 4 spillere som deltok. 

Det har vært kretsturnering i Bardufoss 2-4. mars der vi hadde 2 spillere som deltok. 

SOU går veldig bra. Vi har mottatt mange gode tilbakemeldinger fra foreldre og spillere. Dennis 

Smalsundmo som leder prosjektet har tatt det ett steg videre og lager og legger ut periode- og 

øktplaner slik at foreldre og spillere vet hva som skal skje på hver eneste økt. Vi ser at dette tilbudet 

passer best for de yngste og at det blir færre og færre av de eldste som deltar. 
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Vinterserien ble arrangert av a-laget 10-11. mars. 

Administrativt: 

Årsmøtet ble gjennomført 13/2 med bra deltakelse. 

Av hovedsponsorer som hadde avtaler som gikk ut etter fjoråret så er Helgeland Kraft, Frisk3 og 

Helgelendingen med videre som sponsorer også i 2018, men alle går ned på støtten til oss 

sammenlignet med 2017. Begge delsponsorene våre Paul Nygaard AS og Rema 1000 Nyrud er også 

med videre. Når det gjelder sponsorpartnere så har Fru Haugans Hotell signert ny avtale. I tillegg så 

har nye og gamle støttespillere som HTS, Reklamekameratene, Sparebank1 regnskapshuset og 

Næstby Entreprenør AS takket ja til å være med på laget. Det jobbes fremdeles med å nå budsjett for 

2018.  

Vi er nære med å signere en ny avtale med G-sport da vi ønsker å fortsette samarbeidet med dem. 

Neste klubbkveld hos dem blir 17/4.  

Vi ønsker å få lagt nytt kunstgressdekke på Kippermoen i løpet av 2018. Men det er lang 

behandlingstid i kommunene for å få startet et slikt arbeid. I tillegg må den økonomiske finanisringen 

være på plass før kommunen iverksetter prosjektet. Kommunen kan forskuttere spillemidlene, resten 

av finansieringen må vi eventuelt stå for selv. Mona har sendt inn søknader til Sparebank1 og 

Helgelandsparebank om midler til dette. Vi har i tillegg hatt bra dialog med kommunen for å vite hva 

som skal til for at ny kunstgressmatte skal kunne legges. 

Kippermocupen: Invitasjoner er sendt ut og det er nå 177 påmeldte lag til cupen. Første møte i 

Kippermocup gruppa er gjennomført og arbeidsoppgaver er fordelt.  

Sak 7/2018  

Konstituering av nytt styre. 

Nye styremedlemmer ble ønsket velkommen og det ble gitt informasjon om hva det innebærer og 

forventes av styremedlemmene i MIL fotball. Det ble også fordelt roller og arbeidsoppgaver innad i 

styret. 

 

Mona Berling: Vår representant i hovedlaget 

Håkon Stenersen: Vara hovedlag 

Tommy Solem: Anleggsansvarlig 

Markus Brandth: Kamparrangement a-lag 

Christian Lind: Reviderer sportsplanen 

 

I løpet av året skal det gjennomføres en salgsdugnad. Denne vil noen av styremedlemmene få ansvar 

for å organisere.  
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Sak 8/2018  

Innkjøp av kiosk til Kippermocupen. 

Det er stort behov for ny kiosk til bruk på Kippermocupen. Dette er noe vi må få på plass.  

Vedtak: «Tommy Solem har styrets mandat til å finne en egnet kiosk. Han sjekker priser og holder 

styret oppdatert».  

 

Sak 9/2018 

Fremdriftsplan 2018. 

Etter diskusjoner i styret hva klubben bør ha som hovedfokus på i år vil følgende ting prioriteres: 

1) Anleggsutvikling.  

2) Trenerutvikling. Jobbe for å få trenerkurs til Mosjøen og oppfordre alle våre trenere til å ta 

trenerutdanning. 

3) Legge til rette for at a-laget har forutsetninger til å gjøre det best mulig og for at de skal 

kjempe i toppen av 4. divisjon 

 

Sak 10/2018 

Møteplan 2018.  

Styremøte 9. mai klokken 18.00 

Styremøte 12. juni klokken 18.00 

 
Evt. Sak 11/2018 

Sesongkortsalg.  

Vedtak: «hvert styremedlem selger 3 sesongkort» 

 

 

 


