
Referat fra styremøte i IL Norild   
 

Dato 23 06 2022 

Sted: Norildhuset 

Tidspunkt: 19-21  

 

Til stede: 

Lars H Engerengen  styremedlem 

Hilde Harkjerr  styremedlem 

Kristoffer LK Amundsen styremedlem 

Ole S Søyseth  styremedlem 

Pål Johnsen   sportslig utvalg 

Stein Mathisen  styreleder (referent) 

 

Saksliste med forslag til vedtak: 

B Sak 12/22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

vedtak: Innkallingen godkjennes 

B Sak 13/22 Godkjenning av referat fra møte 01 05 2022 

vedtak: Referat fra møtet 01 05 2022 godkjennes 

O Sak 14/22  Status økonomi pr juni 2022    

vedtak: Styret tar saken til orientering 

O-sak 15/22 Status sportslig 

vedtak: Styret tar saken til orientering 

O-sak 16/22 Status medlemsmasse  

vedtak: Utarbeides i møtet 
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O-sak 17/22 Status utstyr og anlegg 

Presenteres av Kristoffer og Lars. Gjennomgang av utstyrsanskaffelser og behovet for 

ytterligere anskaffelser. Status Norildhus, tribune og aktivitetspark v Lars 

vedtak:  

• Økonomiske situasjonen tilsier at styret begrenser mer innkjøp av utstyr til sportslig 

aktivitet.  

• Styret er takknemlig for at vedlikehold av tribune ivaretas av kommunen 

• Nytt banebygg innlemmes i prosjekt «aktivitetspark» og støtten fra fond til 

opprinnelig formål takk vi nei til.  

• Nødvendig vedlikehold av Norildhuset (skilt, dør ) prioriteres.  

O-sak 18/22 Status sponsoraktivitet og inntektsaktiviteter 

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering 

B-sak 19/22 Omdisponeringer lagskonti 

Gjelder avsluttede lag med restmidler på konto. Beholdning skal omdisponeres til klubbdrift 

og lag. Styret gjør en omfordeling.  

vedtak: Ole har tilgang til klubbens nettbank og vil på vegne av styret gjøre omdisponeringer 

slik som avtalt.  

O-sak 20/22 Treneravtaler 2022 

Gjelder trenerkompensasjon (ulønnet) for sesongen 2022 for trenere i senior og eldre 

aldersbestemt. Se vedlagte eksempel på avtale.  

vedtak: Styret tar saken til orientering 

B-sak 21/22 Endring i klubbens organisering 

Basert på årsmøtets vedtak er det behov for å styrke utvikling og drift av sportslig og 

administrativt tilbud i klubben. Dette gjelder  

• Gruppe for sportslig aktivitet:   

o Kjetil T (senior og kampadm), Kristoffer (Barne-ungdom, treningstider), Darko 

V (dommer), Pål (trener), Baboucarr Sarr (spiller)  

• Gruppe for Anleggsdrift og reiseplanlegging:  
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o Lars, Ken M Johansen, Frode Jensen 

• Gruppe for Medlemsoversikt og arrangement:  

o Hilde (medlem og attest), Inga Smuk, Magnus Skansen, + 1 til 

• Gruppe for Innkjøpsavtaler/sponsor 

o Medlemmer fra styret og foreldre  

• Gruppe for overordnede utviklingstiltak (Kvalitetsklubb) 

o Medlemmer fra styret og foreldre 

Generell administrasjon:  

o Faktura inn – grupper attesterer, og styreleder anviser 

o Faktura ut – grupper 

o Post – papir: hentes ukentlig i postboks, digital: ett medlem fordeler post på grupper 

og styret 

o Digitale plattformer klubb (ikke lag) – 1-2 personer med redaktøransvar som 

håndterer FB, epostadresser og nettsider 

  

vedtak: Styret støtter skissen og vil følge den i det videre arbeidet med omorganisering.  

B-sak 22/22 Infobrosjyre om klubben 

Lars har laget en enkel brosjyre etter modell fra en klubb i Akershus, som han foreslår kan 

distribueres til alle medlemmer. Trenger ikke trykkes, men kan kjøres ut via 

printer/kopimaskin. Det viktigste er at nye medlemmer (og deres foresatte) får et innblikk i 

hva som tilbyd og forventes. (se vedlegg) 

vedtak: Styret støter forslaget. Brosjyren planlegges utlevert i fbm skolestart.  

B-sak 23/22 Møteplan høsten 2022 

vedtak: Neste møte avtalt til 10 august.  

B- sak 24/22 Valg av nestleder 

Styret velger nestleder som vil ha tilnærmet samme fullmakter som styreleder ved behov. 

Lars H Engerengen er spurt av styreleder og ønsker å ta vervet.  

vedtak: Lars H Engerengen velges som nestleder i IL Norilds styre.  

Sak 25/22 Eventuelt 
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25/22A Styret er positiv til publisering av møtereferater på klubbens nettside.   

25/22 B Møte med IL Polarstjernen om samarbeid. Lars og Stein deltar. 

25/22 C Andre aktiviteter. Styret drøftet tiltak for å styrke klubbinteresse og 

engasjementet. Spesielt for rekruttering av spillere, trenere og lagledere.  Og 

ikke minst interessen for dugnadsbaserte inntekter.  

 


