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Styrereferat 13.09.18 

Sted: klubbhuset 

Tid: 19.00 

Tilstede: Karianne, Markus, Christian 

Ikke til stede: Trine, Tommy 

Administrasjonen: Håkon, Mona 

 

Orienteringssak 16/2018 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

 

Sport A-lag: 

A-laget avsluttet vår sesongen sterkt med 5 seiere på rad før ferien. Høstsesongen har foreløpig også 

vært bra med seier over blant annet seriefavorittene Bodø Glimt og Mo. Dette har ført dem opp på 2. 

plass på tabellen og ligger i skrivende stund kun bak Bodø Glimt 2 med dårligere målforskjell. 

 

Laget har dessverre mistet en del spillere grunnet flytting og studier. Rodgers Kalyango har flyttet til 

Trondheim, Marius Bjørnmyr til Mo, Fredrik Pettersen til Bodø og Bjerkeseth guttene har flyttet 

grunnet studier. Dette er snakk om mange spillere i en allerede tynn tropp. Vi får påfyll med en spiller 

som har flyttet hit fra Brønnøysund, ellers må trenerne gjøre en jobb med å kartlegge hvilke spillere i 

aldersbestemt som eventuelt må bli tatt opp i stallen. 

 

Sport aldersbestemt: 

Det har vært ferietid, men lagene har nå kommet i gang med treningene igjen. 

G16 har deltatt på Norway cup med to lag. Begge lagene deres gikk videre til a-sluttspillet og ett av 

lagene gikk helt til bronsefinale og kapret 4. plassen i turneringen. Dette er historisk da ingen andre 

Mosjøen lag har spilt om medalje i Norway cup tidligere. Deltakelsen har engasjert mange og laget 

fikk mange tv kamper i løpet av turneringen. Kjempegod profilering for våre sponsorer og laget har 

vært strålende representanter for klubben. 

 

Vi har flere lag som har deltatt på turneringer før og etter ferien. J12, J14, G13 og G15 var på Bodø 

cup i september. Her var det mange gode prestasjoner og G15 vant hele turneringen etter seier mot 

Rana FK i finalen. G13 var før ferien i Lycksele på Lappland Soccer Cup. De deltok med to jevne lag og 

tok med seg en 1. og 3. plass hjem til Mosjøen. Imponerende.  

 

Emilie Wiik, Ingrid Øines og Hedda Nordgård fra dame junior var alle tatt ut på det samiske J16 

landslaget og deltok på en turnering sammen med dem i Piteå. Veldig moro og inspirerende for 

jentene. 

  

SOU har startet opp igjen. Lite påmeldinger foreløpig, men håper det tar seg opp når sesongen 

avsluttes for de aldersbestemte lagene. 
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Administrasjonen har startet planleggingen av sesongen 2019. Målet er å ha alle trenerkabaler på 

plass innen 1. november. 

 

Administrativt: 

Mai og Juni ble stort sett brukt til Kippermocup. Administrasjonen har hatt ferie og permisjon i Juli, 

men var tilbake på jobb igjen i begynnelsen av August. 

 

Kippermocupen: Vi endte på 325 lag noe vi må være veldig fornøyd med. Turneringen ble vellykket 

og vi har fått mange gode tilbakemeldinger etter endt turnering. Bestilling av tjenester på nett 

(camping, telt etc) fungerte veldig bra og virker nå å være innarbeidet. Vi prøvde oss i år på noe nytt 

mtp innkvartering. Alle som bestilte og betalte overnatting først ble innkvartert nærmest anlegget. 

Dette fungerte også bra. Litt utfordringer med at vi ikke kjenner skolene godt nok. Fikk noen 

utfordringer med rom som vi allikevel ikke hadde tilgjengelig. Vi må dermed være enda tidligere på 

banen neste år og kvalitetssikre hvilke rom vi har tilgjengelig og ikke. Kippermocupgruppa og alle 

andre frivillige har gjort en formidabel innsats. Et par kontinuitetsbærere gir seg i 

Kippermocupgruppa, disse må erstattes. Ellers er signalene at de fleste er med videre. 

 

Det ble gjort en stor investering til årets turnering og det var en ny etterlengtet kiosk ved 3v3 

område.  

 

Øyvind Reinfjell har vært i Tromsø og tatt UEFA B-lisensutdanningen. Dette er trinn 2 av 4 i NFFs 

trenerutdanningstige. Veldig gledelig at han fikk denne muligheten og viktig for klubben med trenere 

som ønsker å ta trenerutdanning. 

 

Prosessen med å søke om tilskudd til nytt kustgressdekke har vært vellykket. Vi har til sammen fått 

innvilget 1.500.000 kroner til nytt kunstgress. Sparebankstiftelsen har gitt oss 1.000.000 og Helgeland 

Sparebank gavestiftelse har gitt 500.000. Dette betyr at vi har skaffet til veie de midlene kommunen 

krevde før de kan starte opp med arbeidet. Forhåpentligvis ligger det nytt kunstgressdekke på 

Kippermoen i løpet av 2019. 

 

Sak 17/2018 

Salgsdugnad. For å få flere inntekter må klubben gjennomføre en salgsdugnad. 

Vedtak: «i løpet av høsten skal vi ha gjennomført dugnaden. Vi selger Umbro sokker i ulike varianter 

fra Scantrade. Målet er at alle spillerne i MIL skal selge 2 pakker hver. Laget som selger flest sokkepar 

mottar en bonus fra klubben. Karianne Aalbotsjord har ansvaret for organisering av dugnaden». 

 

Sak 18/2018 

Espen Isaksen har gitt beskjed om at han ikke kommer tilbake til jobben som daglig leder i MIL etter 

endt permisjon. Han ønsker å fortsette i jobben sin i MON. Styret må ta stilling til hvordan 

administrasjonen i MIL skal organiseres neste år. 
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Nåværende administrasjon har sagt seg villig til å fortsette i sine jobber også i 2019. Dette må 

fotballstyret ta stilling til, men ønsker å vente til hele styret er samlet. Saken tas opp igjen på nytt 

styremøte så raskt som mulig. 

 

Sak 19/2018 

Grillbua som brukes på Kippermocupen er moden for utskifting. Denne blir demontert og sanert i 

neste uke og må erstattes. 

Vedtak: «Ny grillbu kjøpes inn til Kippermocupen 2019». 

Sak 20/2018 

Kippermoen idrettsanlegg 

Vi ser behovet for oppgradering av Kippermoen idrettsanlegg. Vi ønsker å opprette ei prosjektgruppe 

som kan jobbe med planene rundt dette. 

Vedtak: «prosjektgruppa skal bestå av 3-5 personer inkludert en fra styret. Det må jobbes for å finne 

andre interesserte». 

 

Orienteringssak 21/2018  

Gjennomgang av regnskapet etter Kippermocupen. Daglig leder viste frem regnskapet. Gjorde rede 

for inntekter og utgifter. Vi har budsjettert med et overskudd på 866.000. Det ser ut til at havner 

rundt den summen, noe som er veldig bra med tanke på at vi kjøpte inn containerkiosken til 125.000. 

Kiosken var ikke en del av budsjettet. 

 

Orienteringssak 22/2018 

Vi hadde en gjesteinntreden fra Øyvind Reinfjell på styremøte. Han gjorde rede for ønsket om å 

starte et satsnings prosjekt for 04 og 05ere i Mosjøen. Styret hadde i forkant av styremøte mottatt 

prosjektbeskrivelsen. Vi følger opp denne saken og tar den med som en sak på et senere styremøte. 

 

 


