
 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

Styrereferat 18.05.20 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19.00 

Tilstede: Mona, Christian, Tommy, Trine, Karianne  

Administrasjon: Håkon 

Ikke tilstede: Markus  

 

Orienteringssak 15/2020 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

Den daglige driften både sportslig og administrativt har stoppet opp grunnet den globale pandemien 

Covid-19. Alle i klubben med hel eller deltidsstilling ble permittert fra 1. april. 

 

Sportslig så har det vært en veldig spesiell tid med helt nedstenging av all aktivitet 12. mars grunnet 

koronaviruset. I uke 18 ble det tillatt med trening igjen for ungdoms- og seniorfotballen. Men dette 

var med strenge retningslinjer mtp smittevern Barnefotballen fikk også tillatelse til å starte opp med 

treninger igjen i midten av mai. Her hadde vi hele tiden en god dialog med de andre klubbene i Vefsn 

angående felles oppstart. 

 

Stefan var tilbake i 50% stilling fra 1. mai da A-laget var i gang med treninger igjen. Resten av 

administrasjonen er fremdeles permittert 100%. 

 

Sak 16/2020 

Økonomi 

Grunnet koronaviruset så har alle inntektene til klubben falt bort eller stoppet opp. Det har ført til at 

vi har blitt nødt til å se på muligheter for å kutte i kostnader resten av året, samt finne kreative 

løsninger for å finne inntekter til klubben.  

Vedtak: «Alle med hel eller deltidsstilling i klubben permitteres fra 1. April.» 

Vedtak: «Turneringsstøtte og påmeldingsavgift til cuper/turneringer i 2020 faller bort.» 

Vedtak: «Siden vår største dugnad Kippermocupen er avlyst, så organiserer vi en ny dugnad for våre 

medlemmer. Vi tar en runde med dopapirsalg i løpet av høsten.» 

Vedtak: «Vi har blitt enige med de andre klubbene i kommunen om å sende ut full 

kontingent/treningsavgift for 2020.» 

Vedtak: «Daglig leder organiserer en Spleis eller lignende ifbm avlysning av Kippermocupen. Vi 

organiserer også en virtuell fotballkamp mot Sandnessjøen og selger virtuelle billetter i håp om litt 

ekstra intekt.» 

 

Sak 17/2020 

Regnskap 2019 er ferdig revidert og underskrives av alle styremedlemmer. 


