
 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

Styrereferat 24.04.19 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19.00 

Tilstede: Karianne, Tommy, Trine 

Ikke tilstede: Markus, Christian 

Administrasjon: Håkon, Mona 

 

Orienteringssak 7/2019 

 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

 

Sport A-lag 

A-laget har hatt en god treningsperiode. De tapte dessverre NM-kvalik kampen mot Rana FK og er 

ute av NM. De har vært i Tyrkia på treningsleir fra 6-14. april. Spilte to treningskamper og 

gjennomførte mange gode økter der nede. Kommer hjem med bra sportslig og sosialt utbytte. 

 

Sport aldersbestemt 

Nærmer seg sesongstart for alle våre lag. Nye treningstider er blitt sendt ut. Alle lagene i 

ungdomsfotballen, samt junior og a-laget flytter ut og lagene i barnefotballen får treningstid inne i 

Mosjøhallen. Disse treningstidene beholder de til 1. november. 

 

SOU nærmer seg slutten på denne perioden. Prosjektet har hatt en oppsving og vi har flere påmeldte 

i år kontra i fjor. 

 

Vinterserien ble arrangert 23-24. mars med god deltakelse fra lokale lag. 

 

Administrativt 

Årsmøtet ble gjennomført 12. mars med god deltakelse 

 

Betaling av kontingent/treningsavgift er avsluttet og alle trenerne har fått tilsendt oversikt over 

hvilke spillere som er disponible. Medlemsregistreringen i klubbadmin vil bli gjort i løpet av april. 

 

Det er nå påmeldt 145 lag til Kippermocupen. Vi har hatt årets første møte i Kippermocupgruppa. Vi  

har gjennomført møte med brannvesen, parkeringsvakt og avdelingsleder for veg og verksted i 

kommunen for å kvalitetsikre at vi har alt under kontroll med tanke på innkvartering, parkering og 

skiltplan til turneringsstart. 

 

Vi har fått tillatelse fra kommunen til å sette opp ny grillbod ved siden av sekretariatet på 

Kippermoen. Vi har fått laget tegninger og fått innhentet priser. Styret har godkjent oppsett av 

råbygg, komplett utvendig. Grillboden ferdigstilles innvendig på dugnad ved en senere anledning. 

 

Nærmer oss budsjett på sponsorsiden. Alle kampsponsorene til a-laget er fylt frem til sommeren. 



 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

Sak 8/2019 

Fremdriftsplan 2019. 

Etter diskusjoner i styret ble vi enige om å fortsette den jobben vi startet på i fjor, vi ønsker 

kontinuitet og har dermed hovedfokus på mye av det samme som vi prioriterte i fjor: 

 

1) Anleggsutvikling. Ny grillbod skal settes opp og kunstgressdekket skal skiftes blant annet. 

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. Vi ønsker også å tilrettelegge for at juniorene våre får et godt 

sportslig tilbud. 

 

Sak 9/2019 

Fordeling av arbeidsoppgaver innad i styre 

Det ble fordelt roller og arbeidsoppgaver innad i styret. 

 

Mona Berling: Vår representant i hovedlaget 

Håkon Stenersen: Vara hovedlag 

Tommy Solem: Anleggsansvarlig 

Markus Bandth, Trine Bukten og Karianne Aalbotsjord: Kamparrangement a-lag 

Christian Lind: Revisjon av sportsplan 

 

Sak 10/2019 

Sesongkortsalg 

Vedtak: «hvert styremedlem selger 3 sesongkort» 

 
Orienteringssak 11/2019 
Status nytt kunstgressdekke 
Mona informerte om «ståa» rundt nytt kunstgressdekke. Det har vært en krevende prosess og mye 
frem og tilbake. I siste kommunestyremøte ble det vedtatt at det skulle legges et miljøvennlig dekke. 
Dette stikk i strid mot Norges fotballforbunds og de som har jobbet med denne saken i kommunen 
sine anbefalinger. Ett miljøvennlig kunstgressdekke er veldig kostbart og ikke minst nesten helt 
uprøvd i disse trakter. Vi vet ikke nok om kvaliteten og holdbarheten til et slik underlag til at det kan 
forsvares og legge en slik variant. Da må vi heller prioritere å lage tiltak som hindrer at granulaten i 
kunstgresset, som er en del av problemet, blir spredd ut i naturen. Etter en veldig bra jobb av blant 
annet Anne Marit Almås Marken i kommunen så har vi fremdeles tro på at dekket blir skiftet i løpet 
av sommeren. 
 
 
 

 

 


