
 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

Styrereferat 23.01.18 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 18.00 

Tilstede: Tone, Espen A, Christian, Tommy, Trine. 

Administrasjon: Håkon, Mona. 

 

Orienteringssak 1/2018 

Daglig leder orienterer om daglig drift. 

Sport A-lag: 

A-laget er godt i gang med treningene. Trenerteamet har foreløpig tatt ut 18 stykk i stallen, men 

ønsker 20-22 stykk, så flere vil bli tatt ut etter hvert. Terminlisten for 4.div 2018 er klar. Vi møter 

Sandnessjøen på hjemmebane i 1. kvalikrunde i NM. Kampen skal spilles før 21. mars. Treningsleir er 

enda ikke bestilt. A-laget arrangerte kaffecup 22-23 desember. Pga cupen havnet på datoer så tett 

opp mot jul så førte det til rekordstort antall påmeldte lag. A-laget skal også arrangere vinterserie 10-

11. mars.  

 

Sport aldersbestemt: 

Mona har gjennomført møter med trenerne i ungdomsfotballen. Treningstid inne i Mosjøhallen og på 

Mosjøskolen er fordelt og de fleste lagene er kommet i gang med treningene. Lag i ungdomsfotballen 

er påmeldt til seriespill 2018. G16, Junior og Juniordame er i tillegg påmeldt til NM-kvalik. NM-kvalik 

for juniorlagene blir spilt på Fauske 2-4 mars, mens for G16 spilles den på samme sted 16-18 mars. 

Frist for å melde på lag til barnefotballen er 15. februar. Dette har vi ventet litt med pga usikkerhet 

rundt noen lag. 

 

Vi har hatt møte med trenerne for G11 og G12. Vi har sett at det er for få spillere på begge lag til at 

det er grunnlag for å ha to uavhengige lag. Vi ble enige om å slå sammen kullene. Alle trenerne er 

med videre. 

 

Det har lenge vært usikkerhet hva som skjer med J11/12 laget vårt. De er for få spillere til å gå 

gjennom en ny sesong på egen hånd. Vi har vært i samtaler både med HIL og OIL om mulig samarbeid 

da disse lagene også er få spillere. Løsningen ble at spillerne på OIL kommer over til oss. Trenerne 

deres kommer også over. 

 

Vi har hatt foreldremøte for vårt nyoppstartede lag. Roller er fordelt og laget er i gang med 

treningene. Vi har fått sekker fra Helgeland Sparebank som vi skal dele ut til laget. Vi drar innom 

treningen deres i neste uke. 

 

Det ble gjennomført områdesamling i Mosjøhallen søndag 14. januar. Vi hadde til sammen 6 spillere 

som var tatt ut til den. 
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Sammen om utvikling starter opp igjen torsdag 1. februar. Påmeldingen er åpnet. Vi fikk 

tilbakemeldinger i fjor om at informasjonen om prosjektet ikke nådde alle som ønsket den. Vi har 

derfor brukt mye tid denne gangen på å sende ut invitasjoner til riktige personer. 

 

Administrativt: 

Har hatt møte med regnskapskontoret og nytt fakturasystem og rutiner er innført. Det viktigste i 

starten på 2018 har vært å reforhandle avtaler med hovedsponsorene våre. Frende sin avtale gikk ut 

31.12.17 og de ønsket ikke å være med videre. Apotek1 kommer inn som ny hovedsponsor og har 

signert en 3 års avtale. Har vært i kontakt med de resterende av hovedsponsorene der avtalene er 

gått ut og fått bekreftet at de er med videre. Jobber mot å nå budsjett 2018.  

 

Nye drakter, baller og annet utstyr er bestilt. Pga sponsorer skiftes ut har vi hatt en utfordring med 

trykking av logoer på treningsutstyr. Vi vil får samme utfordring på alle draktene i klubben som også 

må trykkes om. G-sport har midlertidig stoppet all trykking frem til de nye logoene er klare. De er 

også klar for å hjelpe oss med å trykke om alle drakter når den tid kommer.  

 

Dommerkurs for nye dommere blir arrangert i Mosjøen 9-10 februar. Trenerkurs blir arrangert 16-17. 

februar og 16-17. mars. Vi har sendt ut denne informasjonen internt i klubben. 

 

Påmeldingslinken til Kippermocupen er åpnet og det er allerede påmeldt 27 lag. Har laget link for 

bestilling av campingvogn, bobil og teltplass. Denne vil bli lagt ut i neste uke. HSB holder på å lage 

invitasjoner som vil bli sendt ut så raskt som mulig. Har hatt møte med kommunen angående leie av 

idrettsanlegget. Dette er nå i orden. Hjemmesiden må oppdateres og det vil bli gjort når vi får bedre 

oversikt over hva som må gjøres.   

 

Orienteringssak 2/2018  

Regnskap 2017 

Regnskapet for 2017 er ikke klart enda. Vi venter på støtte fra kretsen til sammen om utvikling, samt 

kick back fra Frisk3 og G-sport. Regnskap 2017 vil bli sendt ut for signering når det foreligger. 

 

Sak 3/2018  

Forberedelser til årsmøte og behandling av en årsmøtesak 

Årsmøtet blir avholdt 13. februar kl. 18.00 på Fru Haugans Hotell. Valgkomiteen er informert om 

hvem som står på valg.  Styret la frem forslag og begrunnelse for økning av kontingent/treningsavgift. 

Forslaget tas med til årsmøtet som egen årsmøtesak.  

 

Sak 4/2018 

Billettpriser A-kamper 2018 

Billettprisene til A-lagets hjemmekamper i 2018 blir 100kr for voksne og 50kr for 

barn/studenter/honnør. På grunn av færre hjemmekamper i år enn i fjor så justeres sesongkortprisen 

til 400kr for voksne og 300 for barn/studenter/honnør. 
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Sak 5/2018 

Møteplan 2018 

Venter med dette til nytt styre er konstituert.  


