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Fotball 

 

Styrereferat 23.10.19 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 19.00 

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

Administrasjon: Håkon 

 

Orienteringssak 19/2019 

Daglig leder orienterer. 

Sport a-lag: 

Sesongen er avsluttet for a-laget. De endte til slutt på 3. plass på tabellen bak suverene Rana FK og 

Fauske/Sprint. Bjørn Arve og Tommy har hatt sine siste treninger med laget og neste års trenere 

Stefan J. Johnsen og Tore Dahl har allerede godt i gang med planlegging og gjennomføring av neste 

års sesong. De har gjennomført spillermøte og startet opp med treninger igjen etter ett par uker 

pause. 

 

Aldersbestemt: 

Sesongen er nå over for alle våre aldersbestemte lag.  

 

G14 vant sin serie og spilte KM-finale mot Bodø Glimt på Sagbakken 20. oktober. Den endte med 2-0 

tap.  

 

G16 laget vårt vant i utgangspunktet også sin serie og var klare for KM-finale, men en protest fra 

Sandnessjøen på bruk av for mange ikke spillerberettigede spillere i kampen mellom lagene førte til 

at resultatet, 5-1 seier, ble omgjort til 0-3 og dermed tap og 0 poeng. Her ble det gjort en feil av våre 

trenere som hadde misforstått regelen av flytting av spillere mellom sine to lag. Denne regelen er i 

våre øyne åpen for mistolking og det forklarte vi fotballkretsen og Sandnessjøen i vår redegjørelse. 

Dette var en feil som ble gjort i aller beste mening, ikke for å forsterke eller toppe ett lag. Enden på 

visa ble at vi tilbydde Sandnessjøen å spille omkamp, noe de takke ja til. Stor honnør til Sandnessjøen 

for deres håndtering av denne saken. Omkampen endte med Sandnessjøen seier og de vant dermed 

serien og er klare for KM-finale. Vi gratulerer.  

 

Det er nå bestemt at Halsøy sine gutter 07 og 08 melder overgang til MIL. Dette synes vi er veldig 

positivt da både vi og dem har få spillere i disse kullene. Dette vil føre til større kull som vil gi en 

bedre trenings- og kamphverdag for guttene. 

 

SOU går inn i sin siste periode og planleggingen av nytt prosjekt for vinteren 2020 er i gang. Slik det 

ser ut nå så ønsker vi å sette i gang et eget prosjekt kun for våre spillere i MIL. Det er snakk om å 

sette i gang ett ekstra tilbud på tvers av årsklassene for dem som er interessert. Øyvind Reinfjell og 

Martin Herring har foreløpig sagt seg interessert i å være med på dette tiltaket.  
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Det har blitt gjennomført møter med foreldre og spillere for neste års juniorspillere. Trenerne for 

juniorlaget neste år var også med på møtet. Her ble våre planer for neste års juniorspillere 

presentert. 

 

Simen Jensen Johnsen skal i begynnelsen av november til Fauske for å ta trenerveilederkurs. Vi 

ønsker at Simen i 2020 skal være vår trenerveileder og ha ansvar for oppfølging av våre trenere i 

barnefotballen. 

 

Administrativt 

Vi har gjennomført et møte med ledelsen i Olderskog IL. Agendaen med møte var hvordan kan 

samarbeidsklima mellom klubbene bli enda bedre. Et veldig positivt møte der vi er enige om mye. 

Klubbene ønsker å finne noen felles kjøreregler som skal gjelde og se på muligheten for å lage en ny 

samarbeidsavtale mellom alle klubbene i Vefsn.  

 

Vi har begynt arbeidet med resertifiseringen som kvalitetsklubb. Her har klubben en jobb å gjøre, 

men vi er godt i gang. Vi har også startet revidering av sportsplanen. 

 

Vi har allerede startet å se på sponsorer for 2020. Kjell Vist har fått et lite engasjement i denne 

jobben. 

 

Håkon Stenersen og Joakim Finsås er påmeldt 100-års jubileet til fotballkretsen 9. november. 

 

Orienteringssak 20/2019 

Det ble i sist styremøte i hovedlaget innmeldt et ønske om at Mosjøen IL skal bli en «Av og til» klubb. 

«Av og til» er en alkovettorganisasjon, som ønsker å bidra til å redusere de negative følgene av 

alkoholbruk i samfunnet og gjøre hverdagen tryggere for alle. Organisasjonen har utarbeidet en mal 

på retningslinjer for alkohol i idretten. Styret i hovedlaget ønsker at alle undergrupper tar opp 

diskusjonen i sine styrer, om Mosjøen IL skal bli en «Av og til» klubb. Saken behandles videre i neste 

styremøte i hovedlaget. Vi i Mosjøen IL fotball er positive til dette. 

Orienteringssak 21/2019 

Det har kommet inn en sak utenfra som det er ønskelig at styret skal ta stilling til. Det finnes voksne 

spillere i Vefsn som per i dag ikke har noe fotballtilbud og som ønsker at MIL skal melde på et c-lag til 

seriespill neste år. Det er snakk om spillere som ønsker ett lavterskel tilbud, et tilbud til dem som ikke 

har tid, anledning eller motivasjon til å spille på noen av de andre seniorlagene i byen. Dette er i 

utgangspunktet noe styret stiller seg positive til med visse forbehold. Det er ikke ønskelig at dette 

skal gå ut over eget og Olderskog sitt a-lag. Det må dermed lages noen kriterier og settes tydelige 

føringer for hvem et slikt tilbud skal være for. Det vil ikke bli tatt noen avgjørelse på dette nå da det 

først må finnes ut om det faktisk er grunnlag for å kunne melde på ett slikt lag. Neste steg i denne 

prosessen er at vi undersøker om det er spillergrunnlag til dette. 
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Orienteringssak 22/2019 

Til neste år er det ønskelig å sette opp en tribune i tilknytning til kunstgressbanen. Her har vi mange 

ressurspersoner som har sagt seg villig til å bidra. Men prosjektet er litt mer krevende enn antatt. Her 

må vi gjennom en søknadsprosess lignende den da vi skulle sette opp grillkiosken i sommer. Det har 

allerede blitt laget en grovskisse over hvordan tribunen kan bli seende ut. Tommy Solem lager ett 

kostnadsoverslag slik at vi får en bedre oversikt over hva dette vil koste. 

 

Orienteringssak 23/2019 

NFF Nordland gått gjennom utviklingen i 4.-5. og 6.div etter tre sesonger med ny seriestruktur for 

senior menn. De ønsker nå å finne ut om de har den optimale inndelingen i lokale serier, eventuelt 

om det er grunnlag for justeringer ut fra sportslige og økonomiske hensyn. Dette ble diskutert og det 

ble gitt innspill til administrasjonen som sender tilbakemelding til kretsen innen svarfristen 15. 

november. 

 

 


