
 

 

Mosjøen IL 
Fotball 

 

Styrereferat 04.02.20 

Sted: Klubbhuset 

Tid: 20.00 

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

Administrasjon: Håkon 

 

Orienteringssak 1/2020 

Daglig leder orienterer om daglig drift 

 

Sport A-lag 

A-laget har hatt en god treningsperiode med mye folk på trening. 1. kvalikrunde NM er satt opp og vi 

har fått hjemmekamp mot Sandnessjøen 21. mars. Her må vi være forberedt på at kampen må flyttes 

ut av kommunen da det ikke er sikkert at vi baner tilgjengelig til da. A- og rekruttlaget reiser til 

Fauske på treningshelg 15. og 16. februar. Begge lagene skal da spille to treningskamper hver. A-laget 

har i tillegg treningskamp mot Rana 23. februar. Terminlisten for 4. divisjon er klar. 

 

Sport aldersbestemt 

Alle lagene i ungdomsfotballen er meldt på til seriespill. Det inkluderer A-, B-, C- og ett juniorlag. G16 

og juniorene er i tillegg meldt på til NM-kvalik 13-15. mars og 27-29. mars. Juniorgruppa vår er stor i 

år noe som er veldig positivt.  

 

Vi har vært på sonemøte i regi av kretsen og de fleste seriene til våre lag ser greie ut. Vi har hatt lag i 

ungdomsfotballen som har vært på turnering i Sandnessjøen. Fordelingsmøte av treningstider i 

Mosjøhallen er gjennomført og treningstidene som gjelder frem til påske er sendt ut til våre lag. 

 

SOU starter opp igjen tirsdag 4. februar.   

 

Håkon Sandvik og Odin Stenvik var uttatt på områdesamling på Mo 5. januar. Vi hadde ingen spillere 

som ble uttatt videre til kretssamling.  

 

Vi har hatt to spillere på G13 laget vårt som har vært i Bodø på hospitantsamling med Glimt. Oliver 

Bjørnli og Sondre Romslo var og trente med dem i januar.  

 

Det ble arrangert rekrutteringsdommerkurs i Mosjøen 24/25. januar med 8 deltakere fra oss. Vi har i 

tillegg hatt flere trenere på trenerkurs i løpet av januar.  

 

Administrativt 

Veldig gledelig at vi har kommet til enighet med Helgeland Sparebank om en ny tre års avtale som 

generalsponsor i MIL. Det er vi veldig fornøyde med. I tillegg har flere av de andre sponsorene våre 

på utgående avtaler signalisert at de er med videre. Vi jobber med å nå budsjett på sponsorsiden. 
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Påmelding til Kippermocupen er åpnet og det er foreløpig 43 påmeldte lag. Snorre Nicolaisen er godt 

i gang med markedsføringen av turneringen og har allerede utformet og sendt ut invitasjoner på 

svensk til lag over grensen. Her har det vært vanskelig å få respons fra de svenske lagene, men 

tilbakemeldingen fra de han har fått kontakt med er at det kan bli vanskelig å rekruttere lag fra 

Sverige da Kippermocupen blir arrangert på samme helg som Midtsommeren.  

 

Vi har inngått et ambassadørskap med det svenske laget som deltok på turneringen i fjor i håp om at 

dette kan generere svenske lag til oss.  

 

Sak 2/2020 

Budsjett 2020 

- Budsjettet viser et overskudd på kr 5733. 

- Kontingentene er oppjustert noe da vi har flere spillere i 2020 enn i 2019. Ellers er inntektene 

omentrent lik som i 2019. 

- Små endringer på utgiftene også. Den største endringen er på utstyr til aldersbestemt. Denne er 

justert ned med 70.000 kroner. Dette pga vi har fått gode avtaler med noen av våre 

samarbeidspartnere som er inne og dekker en del utstyr for oss i løpet av året. Lønnsbudsjettet er 

også hevet etter ansettelsen av en medieansvarlig i klubben. 

- Budsjettet fremvises på årsmøtet. 

Vedtak: «Budsjett 2020 vedtas slik det foreligger». 

 

Orienterigssak 3/2020 

Regnskap 2019 

Regnskapet er ikke ferdigstilt enda. Vi venter fremdeles på noen kjente inntekter blant annet. 

Regnskap 2019 vil bli sendt ut for signering når det er klart.  

 

Sak 4/2020 

MIL-akademiet. 

Vi har startet et nytt prosjekt som skal hete MIL-akademiet. MIL-akademiet starter opp 7. februar. 

Vedtektene for MIL-akademiet ble presentert for styret.  

Vedtak: «Vedtektene til MIL-akademiet vedtas slik de foreligger». 

 

Orienteringssak 5/2020 

Vi har gått inn i samarbeid med Norsk Narkotikapolitiforening. Dette er en frivillig organisasjon som 

ønsker å utgjøre en positiv forskjell i samfunnet. De ønsker å hjelpe foreldre og andre voksne til å bli 

tydelige rollemodeller og hindre at barn og unge begynner med narkotika. Vi i MIL fotball ønsker å 

være et inkluderende og inspirerende idrettslag og a-laget vårt skal dermed i 2020 fronte deres 

kampanje «BRY DEG» ved å ha logoen deres trykket på draktene. Organisasjonen kommer til å holde 

foredrag for våre medlemmer i løpet av året. 
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Orienteringssak 6/2020 

Leder i hovedlaget Joakim Finsås var invitert på styremøte for å informere om Mosjøen IL sitt ønske 

om å bygge en stor fotballhall i Mosjøen. Bakgrunn: Etter et møte i desember med Vefsn Kommune 

og Nordland fylkeskommune, som omhandlet bygging av ny idrettshall/flerbrukshall var 

oppfordringen at man skulle se på eventuelle prosjekt i eget idrettslag. Derfor ønsker vi i MIL fotball 

og se på muligheten til å kunne bygge en stor fotballhall samtidig. MIL arrangerte derfor i forrige uke 

et oppstartsmøte ifm. en storhall. Her var de andre idrettslagene i kommunen invitert og tanker og 

ideer ble delt. Det kom blant annet frem at et slikt prosjekt er avhengig av ressurser dersom det skal 

kunne realiseres. Mosjøen IL har derfor tatt på seg ansvaret å sende en søknad til næringsfondet og 

gavefondet for midler til et forprosjekt på en tilpasset storhall og basishall. Det er blitt sendt ut et 

skriv til idrettslagene, om å tegne seg på denne søknaden hvis de er interessert. Det vil etter hvert bli 

satt ned en prosjektgruppe med en prosjektleder som skal ha ansvaret for denne prosessen.  

 

Sak 7/2020 

Møteplanen oppdateres 

Styremøte 10.03.20 klokken 19.00 

Årsmøte 24.03.20 klokken 18.00 


