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Styrereferat 31.10.18 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19.00 

Tilstede: Karianne, Markus, Christian, Tommy. 

Ikke tilstede: Trine 

Administrasjon: Håkon, Mona 

 

Orienteringssak 23/2018 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

 

Sport a-lag: 

Sesongen er avsluttet og a-laget endte på 2. plass på tabellen bak Bodø Glimt 2 som dermed rykket 

opp. Alt i alt en godkjent sesong for seniorlaget. Etter siste kamp så har de hatt fotballfri i oktober og 

kommer til å starte opp med treningene igjen i november.  

Administrasjonen har hatt flere evalueringsmøter med teamet rundt a-laget og det jobbes nå for å få 

spikret teamet rundt laget. 

 

Sport aldersbestemt: 

Alle lagene våre har spilt sine siste kamper for året. Vi har to lag i ungdomsfotballen som vant sine 

serier og dermed kvalifiserte seg til kretsfinaler. Dette var G15 og G16. Kampene ble spilt i Bodø 13-

14. oktober. G15 laget vant sin finale og ble kretsmester, mens G16 laget tapte knepent. 

 

Vi har lenge vært positive til at Halsøy har etablert seg som kommunens jenteklubb. Det er dessverre 

for få jenter som spiller fotball til at vi klarer å stille egne lag i de ulike årsklassene. Det hadde vi også 

kommet til og fått problemer med til neste år med våre lag i ungdomsfotballen. Derfor har vi blitt 

enige om at J14 og dame junior har best av å melde overgang til Halsøy da de vil få et bedre tilbud 

hos dem. I skrivende øyeblikk så ser det også ut til at neste års J13 lag drar over til Halsøy. Det viktige 

for oss i denne prosessen har vært at jentene blir i varetatt og at trenerne våre blir med som trenere 

inn i deres nye klubb. Dette har ordnet seg og vi ønsker å rose Halsøy for godt samarbeid. 

 

Halsøy sitt G2004 lag kommer over til oss og vil utgjøre neste års G15 lag. 

 

Vi har sendt infoskriv til alle på 1. trinnet på Mosjøen skole med tanke på oppstart av nytt lag i MIL 

over nyåret. Vi kaller inn til et foreldremøte i november/desember der nærmere info om oppstart 

osv vil bli gitt. 

 

Vi jobber fremdeles med trenerkabalene for 2019 og håper å ha dem klare så raskt som mulig. 

 

Administrativt: 

Siden sist styremøte har vi hatt fokus på å gjennomføre sesongen på en bra måte, samt begynne 

forberedelsene for 2019 sesongen både sportslig og administrativt. Vi har gjennomført flere møter  
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med både spillere og trenere for evaluering av sesongen som var og med tanke på planlegging til 

neste år. 

 

Salgsdugnaden er i gang og de aller fleste lag har hentet sine sokker. Frist for å selge og overføre 

pengene til oss er satt til 1. desember. 

 

Pga en samlet omsetning på over 5 millioner i MIL så måtte alle undergruppene revidere sine 

regnskap for 2017 før vi fikk innvilget søknaden vår om momskompensasjon. Fristen ble knapp, men 

etter bra jobb av hovedlaget og samtlige kasserere i alle undergruppene fikk vi utarbeidet 

revisjonsberetningen i tide og søknaden om momskompensasjon er blitt sendt inn av Nina Jensen. 

 

Bytte av kunstgresset på Kippermoen kan bli vanskeligere å få til enn antatt. Nå viser det seg at 

prisen kan bli mye dyrere enn det vi har blitt forespeilet. Dette pga vi ønsker å legge et miljøvennlig 

kunstgress-system og de miljøvennlige alternativene er dessverre mer kostbare. Kommunen 

fortsetter sin research og holder oss oppdatert. 

 

Sak 24/2018 

Administrasjon 2019. 

Styret må ta stilling til hvordan administrasjonen skal organiseres i 2019. Denne saken ble tatt opp på 

forrige styremøte, men utsatt da ikke alle styremedlemmene var til stede.  

Vedtak: «Styret ønsker at administrasjonen blir organisert på samme måte som i år med en daglig 

leder i 100% stilling, samt en sportslig koordinator i 20% stilling. Håkon Stenersen blir tilbudt og har 

takket muntlig ja til stillingen som daglig leder. Mona Berling har også takket ja til å fortsette som 

sportslig koordinator i 20% stilling. Styret utarbeider nye arbeidsavtaler til signering så raskt som 

mulig».  

 

Sak 25/2018 

Ryddedugnad. 

Vi må gjennomføre en ryddedugnad i kjelleren på klubbhuset. Styret finner en dato som passer. 

Vedtak: «Styret gjennomfører ryddedugnaden tirsdag 20. november klokken 18.00. Vi kobler på Kjell 

Vist som hjelper til med dugnaden». 

 

 

 

 

 


