
Innkalling til styremøte i IL Norild   
 

Dato 10 08 2022 

Sted: Norildhuset 

Tidspunkt: 18:00 - 20:30  

Tilstede: 

Stein Mathisen, styreleder 

Kristoffer Lykke Kjæreng-Amundsen, styremedlem 

Hilde Harkjerr, styremedlem (fratredte møtet kl. 20) 

Lars H. Engerengen, styremedlem (referent) 

Ole Stian Søyseth, varamedlem (fratredte møtet kl. 19) 

Pål Johnsen (SU) (fratredte møtet kl. 19) 

Darko Vucenovic (SU) (fratredte møtet kl. 20) 

 

Saksliste med forslag til vedtak: 

B Sak 26/22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkallingen godkjennes 

B Sak 27/22 Godkjenning av referat fra møte 23 06 2022 

Vedtak: Referat fra møtet 23 06 2022 godkjennes 

O Sak 28/22  Status økonomi pr juli 2022    

Status likviditet er at vi trenger inntekter for vel 450 000 kr fremover for å nå budsjettmål 

resten av dette året. Restanser medlemsavgift/treningsavgift, sponsorinntekter, 

Grasrotmidler, LAM midler er nok de viktigste tiltak som kan bidra til dette.  
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Vedtak: Styret tar økonomien til orientering  

O-sak 29/22 Status sportslig 

Presentert i møtet av Pål og Darko (dommeransvarlig klubb) 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering 

O-sak 30/22 Status medlemsmasse  

Medlemsoversikt presenteres i møtet  

Vedtak: Saken utsettes til neste møte 

O-sak 31/22 Status utstyr og anlegg 
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Presentert av Kristoffer og Lars. Gjennomgang av utstyrsanskaffelser og behovet for 

ytterligere anskaffelser. Status anlegg, dvs. tribune og klubbhus. 

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering 

O-sak 32/22 Status sponsoraktivitet og inntektsaktiviteter 

Sponsortiltak 1: 

Salg av reklameplass på stadion. Vi forutsetter at vi får en avtale med kommunen om drift og 

vedlikehold av banen inkludert mulighet for plassering av reklame rundt banen.  

I kontakt med Sprett Nett har vi fått følgende tilbud: Vi kommer godt ned på kost på banner 

med maljer. Kost til kunde er som regel ca 700,- pr m2. Kunde som skal ha profilering kjøper 

pakke med 3x1m banner for "sponset plass" a 10k + 2100,- Norild betaler 1250,- pr banner. 

Anslagsvis bør vi rekke 20 reklameseil i høst. Helst før 20 august. Litt avhengig av Spretts 

kapasitet.  

Sponsortiltak 2: Bedriftssponsede turneringer etter sesongen. Minimum 2 stk.  

I tillegg har vi flaskeinnsamlinger der inntekten går til klubb.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og følger opp tiltak som beskrevet 

O-sak 33/22 Samarbeid med IL Polarstjernen 

Lars og Stein møtte representanter fra styret i ILP til dialog om samarbeidslag og felles 

muligheter. Vedlegg 1 

Lars har utarbeidet et forslag til samarbeidsavtale mellom klubbene. Se vedlegg 2. 

Et eksempel på utfordringer mellom klubbene, er situasjoner som oppstår som følge av ulike 

rutiner, avtaler og vedtak, som eksempelvis ved lang kjøring til bortekamper. 

Vedtak: Samarbeidsavtalen oversendes som forslag til Polarstjernen. 

B-sak 34/22 Krav til dugnadsdeltakelse fra seniorgruppa 

Vi har problemer med å stille folk som vakter under Varangerfestivalen. Ref. tidligere 

diskusjon om interesse for å stille på dugnader. Seniorgruppa har en inntektsforventning i 

budsjettet. Det er urimelig å forvente at de selv eller trenere tar dette ansvaret i egen regi. 
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Da må klubb organisere noe. Vi mangler ca. 10 vakter til helga under Varangerfestivalen. Det 

er flere spillere som er myndige som bør minnes på at de må bidra.  

Vedtak: Styret tar informasjonen til orientering, og saken følges opp ovenfor seniorgruppa 

(se også sak 35/22)  

B-sak 35/22 Dugnad og lotteriinntekter 

Bakgrunn 

Klubben er en ideell organisasjon, som i stor grad er avhengig av dugnadsinnsats og lotterier 

for å få driften til å gå rundt. Det er ikke lagt føringer for hvilke tiltak som skal gjennomføres, 

og i hvor stor grad, noe som fører til at de ulike lagenes innsats for å hente penger til klubb 

og egen aktivitet varierer stort. 

Vurdering 

Det koster å drifte en klubb, og driften er avhengig av at alle gjør sitt i forhold til å oppfylle 

inntektsgrunnlaget som er forutsatt i budsjettet. Fordelingen i budsjettet er gjort på felles, 

senior og aldersbestemt.  

Tradisjonelt har flaskeinnsamlinger og konvoluttlotteri stått for brorparten av inntektene i 

aldersbestemt gruppe, mens vakter ved Varangerfestivalen har vært seniorgruppa sitt 

hovedbidrag. Sporadisk er det solgt kalendere, vasket busser osv., i form av oppdukkende 

dugnader.  

De siste årene har det vært en dreining i forhold til at dugnads- og lotteriaktiviteten har vært 

nedadgående, og mer avhengig av enkeltpersoner enn gruppen som sådan.  

Konvoluttlotteri er enkelt å sette i gang med, men samtidig har klubben erfart at det er 

enkelt å misbruke, og det er flere foresatte og spillere som opplever det som «et pæs» å 

selge dem. Flere og flere klubber har byttet ut konvoluttlotteri med digitale løsninger, slik 

som f.eks. Spond. Dette er enklere å selge (bl.a. gjennom sosiale medier), og klubben 

behøver ikke å organisere noe i forhold til premier e.l. G15-gruppen testet Spond i 

2021/2022, med stort hell.  

Flaskeinnsamlinger er blitt god inntekt for klubben og lagene, men det er også der forskjell 

fra gruppe til gruppe ift. gjennomføring og bidrag. Det er også opplevd «kniving» mellom 

gruppene. Det foreslås å dele året inn i ulike perioder, der lag som skal til Piteå Summer 
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Games, Norway Cup eller tilsvarende turneringer gis prioritet til å samle flasker etter jul, 

påske og 17.mai. 

De voksnes gruppe skal stå for en vesentlig del av Norilds inntekter i budsjettet, og deres 

bidrag bør være tilknyttet tyngre oppdrag, så som Varangerfestivalen, vedlikeholdsdugnader 

o.l. 

Som tidligere vedtatt skal alle inntekter fordeles med 80 % til gruppen og 20 % til klubbdrift. 

Ved fellesdugnader tilfaller 100 % av inntektene klubbdriften. 

Med bakgrunn i store differanser mellom gruppene og innsatsen siste årene, vurderes det at 

styret bør ta ansvar for fordeling av dugnader, lotterier o.l., for å sikre klubbens inntekter. 

Vedtak: 

1. IL Norild innfører Spond i klubbdriften, og lagene gjennomfører Spond-lotterier i 

stedet for konvoluttlotteri. Klubbens styre deler inn året, og tildeler gruppene perioder 

for gjennomføring av lotterier. 

2. Flaskeinnsamlinger organiseres og fordeles på samme måte som første kulepunkt, der 

styret i IL Norild deler året inn i gitte perioder, og gruppene får tildelt hver sine 

perioder for flaskeinnsamlinger. Grupper som skal representere klubben i større 

turneringer prioriteres ifm. jul, påske og 17.mai. 

3. Seniorgruppa har ansvar for å gjennomføre årlig dugnad i forbindelse med 

Varangerfestivalen, i tillegg til øvrige dugnader av tyngre art.  

4. Gruppene skal gjøres kjent med behov og forventning om inntektsbringende arbeid, 

slik at de kan planlegge og gi styret/økonomiutvalget fortløpende tilbakemelding. De 

skal også oppfordres til å se på nye muligheter for å hente inn midler til klubben og 

gruppen. 

B-sak 36/22 Bok om klubbens historie 

Bakgrunn 

Historien om IL Norild er aldri nedskrevet.  

To av klubbens absolutte veteraner har diskutert muligheten for å samle klubbens historie 

mellom permene, og ønsker å lufte denne muligheten med klubbens styre. 

Vurdering 
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Klubben nærmer seg 90 år, og det er mange store og artige øyeblikk som går på folkemunne, 

men etter hvert som den eldre garde dør ut, så dør historiene med dem. Klubben har en 

stolt historie, som spenner over opp- og nedturer sportslig, men også kanskje enda mer 

vesentlig er det sosiale i klubben, gjennom «fightene» med Vadsø Turn, turene til Finland, 

osv. 

Bjørn Hildonen og Tor Kristoffersen har i felleskap vurdert muligheten av å samle klubbens 

historie. Dette vil derfor bli utført av personer som både er skrivefør, gode fotografer og som 

kjenner klubben inn og ut gjennom ulike funksjoner på- og utenfor banen. 

Å skrive og utgi en bok koster penger. Å forvente at dette gir de store inntektene til klubben 

er nok overdrevent, men å samle historien bør være i klubbens interesse, og er på den 

måten en «hyggelig utgift».  

Vedtak: 

1. Styret gir tilbakemelding til Hildonen/Kristoffersen at klubben er positiv til initiativet 

dersom de ønsker å skrive klubbens historie, men ber om å få oversendt et tentativt budsjett 

og grovplan før endelig vedtak 

2. Klubben foreslår at utgivelse av boken planlegges ifm. IL Norilds 90-årsjubileum i 2025 

3. Klubben ønsker at utgivelsen også skal kunne publiseres som moderne eBook, der det er 

plass til flere bilder og lette historier, samt mulighet til å videreutvikle/bygge på senere 

4. Klubben forutsetter at styret får delta med én representant i redaksjonsarbeidet, som kan 

bistå med fremskaffelse av tilgjengelig dokumenter internt, gjennomgå korrekturer, m.m., 

uten at dette skal påvirke redaksjonell frihet 

5. Klubben forutsetter at publikasjonen skjer «i Norilds ånd», der positive og humoristiske 

øyeblikk krydres med gode foto 

B-sak 37/22 Møteplan høsten 2022 

Vedtak: Styret møtes neste gang i forbindelse med besøk fra Fotballkretsen 29. eller 

30.august 

B- sak 38/22 Eventuelt 

B-sak 38A/22 Kvalitetsklubb 

Ole Stian presenterte et utkast til prosessplan. 
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Stein har dialog med fotballkretsen, i forhold til oppstartsmøte med dem. 

Vedtak: Styret har behandlet prosessplanen, starter arbeid med nedsetting av arbeidsgruppe 

og følger det fortløpende opp som fast sak på styremøtene framover. Ole Stian får 

koordineringsansvar for framdrift og innhold. 

B-sak 38B/22 Fruktavtale 

Kristoffer informerte om en eventuell fruktavtale i møtet. Det gis en payback til klubben ved 

kjøp av BAMA-produkter på 60%. Det er ikke behov for noen forpliktelser, men må lages 

rutine på det. 

Vedtak: Styret vedtar at rutine utarbeides, og at alle grupper kan fremover kjøpe frukt til 

kampavvikling og turneringer. 


