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Styrereferat 10.03.20 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19.00 

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

Administrasjon: Håkon 

Ikke tilstede: Tommy 

 

Orienteringssak 8/2020 

Daglig leder orienterer om daglig drift 

 

Sport A-lag 

A-lag og rekrutt har gjennomført ei treningshelg i Fauske. Her spilte de treningskamper mot Fauske 

Sprint og Innstranda, to av de antatt argeste konkurrentene i årets 4. divisjon. Tilbakemelding fra 

trenerne er at vi er godt i rute og står kampene bra. Virker som spillerne er godt trent. Etter denne 

helgen har det vært 2-3 uker med mye fravær grunnet sykdom og vinterferie. En planlagt 

treningskamp mot Rana FK i denne perioden ble avlyst pga for mye fravær. Det nærmer seg NM-

kvalifisering og vi håper spillerne blir friske slik at a-laget får gode treningsøkter frem til da. 

Treningsleiren for a-laget ble kansellert grunnet for høye egenandeler. De reiser i stedet på ei 

treningshelg til Trondheim 16-19. april. Sindre Ånes og Jon Magnus Tangen har meldt overgang til 

Rana FK. 

 

Sport aldersbestemt 

Lagene i barnefotballen er påmeldt til seriespill. 

 

SOU har startet opp igjen med 20 påmeldte spillere første måned. Det er vi fornøyde med. 

 

MIL akademiet startet opp 7. februar. Spillere og trenere er fornøyde med disse øktene. Det oppleves 

som positivt at de som er mest ivrige får ei ekstra økt i uka.  

 

Jakob Reinfjell har vært og trent med Glimt akademiet. Sondre Romslo og Oliver Bjørnli er invitert på 

nasjonalt tiltak med Bodø Glimt 28-29. mars. De er også invitert på hospitanthelg helgen i forkant.  

 

G15/16 deltok på ei treningshelg på mo 22. februar. Dette var et initiativ fra Åga IL dere flere av 

lagene i disse aldersklassene møttes til treningskamper i den nye stålhallen.  

 

Administrativt 

Betalingslinken til kontingent/treningsavgiften er sendt ut til alle våre spillere og lag. Frist for betaling 

er satt til 1. april. 

 

Christian Lind var vår representant under kretstinget 29. februar. Han ble i tillegg valgt inn som 

styremedlem i kretsstyret. Vi gratulerer. 
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Det har blitt gjennomført trenermøte i februar. Vi har en veldig velfungerende gruppe med trenere 

som samarbeider bra.  

 

Vi har hatt flere møter angående prosjektet ny storhall. Daglig leder informerer mer om dette under 

styremøte. 

 

Per dags dato er det 85 påmeldte lag til Kippermocupen. Det er 26 flere lag enn på samme tid i fjor. 

Administrasjonen har gjort mye for å få økt antall påmeldte lag. Forhåpentligvis vil det gi resultater. 

Første møte med Kippermocupgruppa blir onsdag 18. mars. Action Norge kommer også til årets 

turnering for å lage til det populære lekelandet vi har hatt de to siste årene.  

 

Vi har vært gjennom en søknadsprosess for å prøve å få inn penger til bytte av belysningen på 

kunstgresset på Kippermoen. Vi har fått støtte på 400.000 kroner til dette fra Sparebankstiftelsen 

Helgeland. 

 

Orienteringssak 9/2020 

Regnskap 2019 

Regnskapet er ferdigstilt og revidert. Vi endte opp med ett årsresultat på 206.562. Regnskapet ble 

signert av styremedlemmer og administrasjon. Regnskapet legges frem på årsmøtet 23. mars. 

 

Sak 10/2020 

Forberedelser til årsmøte 

Årsmøtet blir avholdt mandag 23. mars klokken 18.00 på Fru Haugans Hotell. Årsberetningen er klar. 

Valgkomiteen er informert hvem som står på valg. 

 

Sak 11/2020 

Egenandeler for våre lag på treningsleir og turneringer 

Vi ønsker som klubb å legge til rette for at alle spillere har mulighet til å delta på treningsleirer og 

turneringer. En av tiltakene blir at vi setter et tak på hvor høye egenandelene til spillerne kan være 

for at lagene kan reise på treningsleir og turneringer. Dette håper vi skal føre til at ingen blir 

ekskludert pga økonomiske årsaker. 

Vedtak: «Tak treningsleir a-lag 4500kr. Tak turneringer aldersbestemt 2000kr. Vi ønsker at lagene 

som skal reise på større turneringer til enhver tid skal etterstrebe å ha så lave egenandeler som mulig. 

Selv om taket er satt på 2000kr så oppfordrer vi alle lag til å arrangere dugnader etc for å samle inn 

penger til lagskontoen slik at egenandelene blir under 2000kr.» 

 

Sak 12/2020 

Turneringsstøtte 

G11 har søkt om turneringsstøtte for å delta på Løvold cup i Bodø 24-26. april. 

Vedtak: «Søknaden innvilges og laget får støtte på 10.000 kr.» 

 

 



 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

 

Sak 13/2020 

Forventinger og arbeidsoppgaver til styret i MIL fotball. 

Vedtak:  

- Delta på styremøter/årsmøte 

- Representere klubben i ulike sammenhenger (17. mai tog, kretsting etc) 

- Ta lederkurs (dette er et krav for å kunne være kvalitetsklubb). 

- Ha ansvar for organisering av dugnadsgjengen under hjemmekampene til a-laget. Kampene                        

fordeles mellom styremedlemmene.  

- Selge tre stykk sesongkort hver. 

- Bidra på andre områder hvis ønskelig og ved ledig kapasitet. 

 

 


