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Orienteringssak 12/2019 

Daglig leder orienterer om daglig drift 

Sport A-lag 

A-laget har foreløpig hatt en sesong med veldig varierende resultater. Skader og diverse må ta mye 

av skylden for det. De har manglet mange spillere i enkelt kamper grunnet ferieavvikling, jobb etc. De 

har i tillegg som vanlig mistet mange spillere til studier o.l etter sommeren. Summen av dette gjør 

det vanskelig å levere stabile resultater og prestasjoner. Til tross for det ligger de foreløpig på 2. plass 

på tabellen. Fordelen med mange spillere i avgang har vært at mange av våre unge spillere har fått 

muligheten og har klart seg veldig bra.  

Sport aldersbestemt 

Kort tid igjen av høstsesongen. Vi har færre spillere fordelt på junior, b- og a-lag grunnet flytting etc, 

noe som kan gjøre logistikken vanskelig utover høsten. Vi har hatt flere lag som har vært på ulike 

turneringer siden sist. G16 gjorde en veldig god figur i Norway cup der de til slutt tapte finalen i B-

sluttspillet. G14 og G15 var med i Bodø cup og hadde noen veldig fine prestasjoner. Vi har hatt flere 

spillere som har vært på ulike tiltak i regi av Bodø Glimt. Blant annet hospitering og Salten Aqua.  

SOU starter opp igjen i neste måned 

Administrativt 

Nytt kunstgressdekke er endelig på plass. Det gjenstår en del jobb og miljøtiltak som skal iverksettes 

etter hvert. Blant annet finpuss med asfalt rundt nye avløpskummer og felttest. Selve felttesten 

gjøres ikke før om noen måneder, og gjøres av et uavhengig organ. Altså IKKE Proturf AS. Felttesten 

tester spillegenskaper o.l. i tillegg vil det bli satt opp gjerde rundt hele banen med sluser for å hindre 

at gummi granulaten ikke kommer på avveie. Budsjettet er holdt og viser et overskudd på 61.000. 

Disse pengene blir brukt til å kjøpe inn nye mål til kunstgressbanen. Vi håper at det blir mer penger til 

overs slik at vi får muligheten til å sette opp en tribune også. All honnør til kommunen som har gjort 

en fantastisk jobb med kunstgresset som har sørget for at vi har nådd målet vårt med å få skiftet 

dekket i 2019. 

Grillboden ble satt opp og ble ferdig til Kippermocupen. Vi er veldig fornøyd med resultatet. Her 

gjenstår enda litt jobb innvendig. Håper vi får anledning til å ordne dette i løpet av høsten. 
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Mona og Christian i styret, samt daglig leder har vært på lederkurs i regi av kretsen. Dette er et viktig 

kurs som det er et krav at 50% eller flere av styrets medlemmer skal ha gjennomført. 

Administrasjonen har startet planleggingen av sesongen 2020 og ønsker å ha trenerkabaler klar før 1. 

november. 

Vi har hatt møter med MON og lærer for E-sport linjen på Toppen folkehøgskole. De ønsker en avtale 

med oss der vi går inn og satser på E-sport. Dette er et spennende prosjekt som foreløpig ikke er 

landet. Daglig leder følger opp. 

Orienteringssak 13/2019 

Gjennomgang av regnskapet etter Kippermocupen. Daglig leder viste frem regnskapet. Gjorde rede 

for inntekter og utgifter. Vi har budsjettert med ett overskudd på 812.000. Nå når de aller fleste 

utgiftene er betalt så ligger vi på et overskudd på ca. 620.000. Det resultatet er vi fornøyde med når 

vi i tillegg har fått satt opp en grillbod som ikke var en del av budsjettet. Hadde det ikke vært for 

innvesteringen i en ny grillbod så hadde resultatet blitt over budsjett. 

 

Sak 14/2019 

Det har kommet inn ett forslag til en sak. Gjelder støtte til egenandeler/reise til spillere som blir tatt 

ut/invitert på tiltak i regi av andre klubber.  

Vedtak: «klubben dekker opp til 1000kr for slike tiltak inntil to ganger i året». 

 

Orienteringssak 15/2019 

Vi går inn i siste periode med SOU og vi må begynne å se på hvilket spillerutviklingstiltak vi skal ha til 

neste år. Vi har personer i klubben som har sagt seg villig til å være med på ett slikt prosjekt. Daglig 

leder følger opp, innkaller til et møte og sørger for at vi kommer i gang med planleggingen. 

Sak 16/2019 

Øystein Moldrem har betydd enormt mye for Kippermocupen og MIL fotball og vi har lenge ønsket å 

finne en måte å hedre han på. 

Vedtak: «MIL fotball arrangerer vært år vinterserie i Mosjøhallen. Vinterserien skal fra nå av hete 

Øystein Moldrems Vinterserie. I tillegg så deler vi ut en Fair Play pokal hvert år under Kippermocupen 

som døpes om til Øystein Moldrems Fair Play pokal». 

 

Orienteringssak 17/2019 

Vi har hatt besøk av kvalitetsklubb ansvarlig i NFF Nordland. Vi skal nå gjennom en prosess for å bli 

resertifisert som kvalitetsklubb. Vi må gå gjennom gammel søknad og alle punktene må oppdateres. 

Håkon og Mona tar en grundig gjennomgang og finner ut hva som må gjøres og hvilke behov klubben 

har. Vi tar deretter ett oppfølgingsmøte 9/10 med enkelte i styret. 

Sak 18/2019 

Etter revisjon av regnskapet så har det blitt korrigert noen mva-bilag som revisor mener var feil. Det 

har ført til at vi har betalt ett tillegg på mva for 2018 på ca 45.000. Nytt årsregnskap er lagt frem for  
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styret og underskrevet. Nytt resultat for 2018 viser 415.431 i overskudd mot tidligere årsregnskap 

som viste 461.010. 

Vedtak: «Årsregnskapet for 2018 vedtas slik det foreligger». 


