
 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

Styrereferat 30.09.20 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19.00 

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

Administrasjon: Håkon 

 

Orienteringssak 18/2020 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

 

Sport 

Regjeringen har fortsatt ikke åpnet opp for normal trening for alle. På dette grunnlaget har seriespill i 

senior breddefotball blitt avlyst. Det blir dermed ingen sesong for våre seniorlag i år. Dette er noe 

som har ligget i kortene ei stund og er grunnen til at vi har valgt å melde på et ekstra juniorlag i årets 

serie. Dette for å sørge for at alle våre spillere får et bra kamptilbud i høst. Dette laget består i 

hovedsak av a-lags juniorene våre og Stefan og Tore har ansvaret for dette laget.  

 

Olderskog har pga koronaen vært nødt å trekke sitt G14, G16 og juniorlag fra seriespill. Det har ført 

til at mange av deres spillere har meldt overgang til oss. 

 

Joakim Mattson og Per Ove Hoff er to nye seniorspillere i a-stallen. Veldig gledelig at også Sindre 

Ånes er tilbake i MIL etter ett år i Rana FK. 

 

Oppstart av barne- og ungdomsfotballen og kampgjennomføring har ført til strenge retningslinjer 

med tanke på smittevern. Vi er blant annet pålagt at alle våre spillere må gjennomføre et koronakurs. 

Vi er også nødt til å registrere alle tilskuerne som er og ser på alle kampene som går på Kippermoen. 

Dette har gått overraskende bra. Alle våre lag har tatt dette på alvor og er flinke til å følge disse 

retningslinjene. Klubben var tidlig ute og lanserte en elektronisk løsning for tilskuerregistrering der 

alle fremmøtte registrerer seg selv ved hjelp av en QR-kode. Dette har fungert veldig bra og letter 

jobben for våre kampverter.  

 

Administrativt 

Alle ansatte var tilbake i full jobb fra 1. juli etter og vært permittert siden 1. April.  

 

Vi har søkt og fått godkjent vår søknad om kompensasjon for avlyste arrangementer gjennom 

myndighetene sin koronakrisepakke til frivilligheten. Se mer om dette i sak 23/2020. 

 

Sak 19/2020 

Årsmøte 2020 

Vedtak: «Årsmøte arrangeres 28. oktober klokken 18.00 på klubbhuset». 
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Orienteringssak 20/2020 

Økonomi 

Daglig leder redegjorde for hvordan regnskapet ser ut p.d.d. Det ble også gått gjennom hvilke 

inntekter og utgifter som gjenstår i løpet av året. Det ble enighet om å sette i gang årets salgsdugnad 

for å sikre flere inntekter. 

 

Orienteringssak 21/2020 

Flom lys 

Vi har som kjent fått tilskudd på 400.000 for å skifte ut lysene på kunstgressbanen vår. Vi har hatt 

møter med kommunen og de har lagt ut saken på anbud. Vi har fått et kostnadsoverslag for hva 

dette vil koste oss. Men vi venter fremdeles på avklaring rundt spillemidler. Saken tas med videre på 

neste styremøte. 

 

Orienteringssak 22/2020 

Krisepakke 

Søknaden vår om kompensasjon fra krisepakken for frivillighets- og idrettssektoren som følge av 

COVID-19 utbruddet er godkjent og vi har fått innvilget 639.100 kr i kompensasjon for avlyste 

arrangementer.  

 

570.172 kr for Kippermocupen 

11.760 kr for SOU/MIL akademiet 

38.500 for fotballskolen 

18.668 for A-kamper 

 


