
 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

  

Styrereferat 27.02.19 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19.00 

Tilstede: Karianne, Markus, Christian, Tommy. 

Ikke tilstede: Trine, Håkon 

Administrasjon: Mona 

 

Orienteringssak 1/2019 

 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

 

Sport A-lag 

A-stallen er tatt ut og vi har et ungt og spennende lag i 2019. Terminlisten for 4. divisjon er klar. Vi er 

satt opp mot Rana FK i 1. kvalikrunde i NM. Kampen spilles på bortebane 24. mars. 8-10. februar var 

senior og juniorlaget i Fauske på treningshelg. Hvert av lagene spilte tre kamper i løpet av helgen. 

Veldig nyttig helg med bra utbytte både sportslig og sosialt. Seniorene arrangerer Vinterserien 23-24. 

februar. 27 lag er påmeldt. 

 

Sport aldersbestemt 

Årets første trenermøte i ungdomsfotballen har blitt gjennomført. Her ble de neste månedene 

planlagt, hospiteringer diskutert og daglig leders pappapermisjon ble gitt informasjon om. Kretsen 

har gjennomført sonemøte i Vefsn med bra deltakelse fra våre trenere. Alle lagene våre i barne og 

ungdomsfotballen er meldt på til seriespill. Junior og G16 er også meldt på til NM-kvalik som blir spilt 

henholdsvis 15-17. og 29-31. mars. Vi har hatt lag i ungdomsfotballen som har deltatt på turnering i 

Sandnessjøen.  

 

Adam Bunt og Odin Stenvik deltok på kretssamling på Fauske. Adam ble videre tatt ut til 

Regionsamling i Bardufoss 1-4. mars. 

 

G14 har vært på treningssamling i Fauske 23-24. februar. 

 

Sou har fått en oppsving og det er bra deltakelse både tirsdag og torsdager. 

 

Juniorsatsingen til Olderskog har ført til at vi har fått mange overganger fra oss til dem. Vi er positiv 

til at Olderskog får til et juniorlag, men er ikke helt fornøyd med måten dette har blitt gjort på. Dette 

har ført til at treningsgruppen til vårt junior lag har blitt veldig liten og vi har vært i tvil om vi klarer å 

stille et eget lag i juniorserien i år. etter samtaler med Olderskog så sier dem at døren nå er steng for 

flere overganger da de ikke har kapasitet til å ta imot flere. Etter møter med våre trenere er 

holdningen da at vi skal klare å gjennomføre sesongen med de spillerne vi har. 
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Vi har knyttet til oss Stefan J. Johnsen som trenerveileder i klubben. Han har ansvar for å følge opp 

trenerne i klubben vår. Stefan skal fungere og erstatte jobben som sportslig utvalg tidligere har gjort. 

Vi er veldig glad for å ha Stefan på plass. 

 

Administrativt 

Daglig leder skal har pappapermisjon fra 4. mars så har blitt brukt mye tid på å få så mye som mulig 

jobb for de neste månedene unnagjort før permisjonen starter. Det viktigste i begynnelsen av 2019 

har vært å reforhandle sponsoravtalene med våre største sponsorer. Slik det ser ut nå er alle våre 

hovedsponsorer med videre. Paul Nygaard og Rema1000 Nyrud er også med videre som 

delsponsorer. Veldig gledelig at 7/11 kommer inn som ny sponsorpartner. Venter på svar fra noen 

nye potensielle sponsorer. Jobber mot å nå budsjett 2019. 

 

Påmeldingslinken til Kippermocupen er åpnet og påmeldingene er begynt å komme inn. 

Invitasjonene til turneringen er laget og vil bli sendt ut i løpet av neste uke. Søknader til skoler og 

Kippermoen idrettsanlegg er sendt. Det ble i 2018 vedtatt i styret at vi skulle kjøpe inn ny grillbod til 

turneringsstart. Vi har fått tillatelse fra kommunen til å sette opp en permanent bod på område der 

den gamle boden var plassert. Jobben med dette er i gang.  

 

Orienteringssak 2/2019 

Regnskap 2018 

Regnskapet er ikke ferdigstilt enda Det vil bli sendt ut når det er ferdig. Venter på kickback fra Frisk3 

og dommerfordeling 4. div fra NFK blant annet. 

  

Orienteringssak 3/2019 

Forberedelser til årsmøte. 

 

Sak 4/2019 

Pappapermisjon daglig leder 

Vedtak: 

«Håkon har fremdeles ansvar for og følger opp Kippermocupen selv om han har permisjon. Mona tar 

på seg de mest prekære oppgavene med daglig drift.» 

 

Sak 5/2019 

Billettpriser og salg av sesongkort 

Vedtak: 

«Vi beholder billettprisen fra 2018 (100kr for voksne og 50kr for honnør, student og barn). Men øker 

prisen på sesongkort til voksne fra 400kr til 500kr. 300kr for honnør, student og barn vedtas 

uendret.» 
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Sak 6/2019 

Møteplan oppdateres: 

Årsmøte 12.03.19 klokken 18.00 

Styremøte 26.03.19 klokken 19.00. 

Styremøte 23.04.19 klokken 19.00 

Styremøte 04.06.19 klokken 19.00 

 

 

 

 


