
Protokoll – styremøte i IL Norild   
 

Dato 05 10 2022 

Sted: Norildhuset 

Tidspunkt: 19:30-21:30  

Deltakere: 

• Stein Mathisen, styreleder 

• Hilde Harkjerr,  

• Kristoffer Lykke Kjæreng-Amundsen  

• Ole Stian Søyseth (Vara) 

• Lars H. Engerengen (referent) 

Frafall:  

• Sportslig utvalg 

 

Saksliste med vedtak: 

B Sak 39/22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkallingen godkjennes 

 

B Sak 40/22 Godkjenning av referat fra møte 10 08 2022 

Vedtak: Referat fra møtet 10 08 2022 godkjennes 

 

O-sak 30/22 Status medlemsmasse  

Saken ble utsatt fra forrige møte. Medlemsoversikten viser en liten økning fra i vår. Det er 

utestående rundt 40 000 kr i form av medlems- og treningsavgifter. 

Vedtak: Saken tas til orientering.  

 

O Sak 41/22  Status økonomi pr sept 2022    

Status likviditet er at vi er langt unna budsjettmål. Restanser medlemsavgift/treningsavgift, 

sponsorinntekter, fakturering av dugnadsarbeid, Grasrotmidler, LAM midler er nok de 

viktigste tiltak som kan bidra til å redusere avviket.  
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Status økonomi ble presentert av styreleder.  

Vedtak: Styret vedtar at det fortsatt må være fullt fokus på dugnader og inntekter framover 

med formål å komme i balanse. 

 

O-sak 42/22 Status sportslig 

Følgende saker er meldt inn.  

1. Deltakelse på FEFO-Cup i Kirkenes – U7 (ref. epost fra Martin Harila)  

Vedtak: Styret vedtar at klubben forholder seg til sportsplanen i forhold til 

turneringsspill for alderstrinnene. Dette med bakgrunn i at årsplanen er vedtatt av 

klubbens årsmøte, samt at NFF’s retningslinjer sier at det kun skal være lokalt 

spill, med inntil 1 times reise som maksimalt, for aldersgruppen 6 – 8 år. 

2 Organisering av A-lagskamper 2023 – arrangementsansvarlige mm.  

Vedtak: Det produseres og fordeles en arbeidsrutine som ved sesongstart 

overleveres foreldrekontaktene i hver gruppe, samt at gruppene tildeles 

kampansvar gjennom hele sesongen. Rutinen innarbeides også i 

Kvalitetsklubbarbeidet. 

3. Organisering av seriespill i ungdoms og seniorfotball 2023 – med erfaringen fra 

2022 sesongen.  

 

Vedtak: Klubben jobber med forslag til turneringsorganisering i ungdoms- og 

barnefotballen i 2023, for avvikling av seriespill. 

 

B-sak 42/22 Oppstart kvalitetsklubbarbeid og årsmøtevedtak om ny organisering 
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Ref årsmøtevedtak og iverksetting av KK arbeid. Det vil være naturlig å inkludere ny 

organisering i KK arbeidet. Styret bør drøfte hvordan dette skal gjøres.  

Vedtak: Styreleder lager et utkast til at Trinn 1 fases inn som beskrevet i årsmøtet, i 

forbindelse med Kvalitetsklubbarbeidet, innen 11.oktober. Ole Stian Søyseth får 

prosjektansvaret for framdrift og koordinering. Det tas sikte på et medlemsmøte med 

representant fra fotballkretsen tilstede innen utgangen av oktober. 

 

O-sak 43/22 Status utstyr og anlegg 

Status Idretts- og Aktivitetsparken – Det var møte i prosjektets arbeidsgruppe uke 38, og 

styrene i VTF og Norild må diskutere ulike deler av fremdriften, samarbeidet og prosjektet. 

Vadsø kommune har lagt oppgradering av friidrettsanlegget på is, med bakgrunn i kostnad 

på ca 26 mill for prosjektet – der mye av kostnaden skyldes behov for bortkjøring av masse. I 

Idretts- og aktivitetsparken er det behov for masse, og det foreslås derfor at arbeidsgruppen 

tar et møte med kommunen rundt dette.  

VTF har diskutert muligheten for å spørre kommunen om overtakelse av eierskap på 

friidrettsbanen, og det er nevnt fordelene ved at idrettslagene kan rette en sånn 

henvendelse i fellesskap, dersom klubbene ønsker å overta egne anlegg. 

Vedtak: Styret vedtar at klubben fortsetter å jobbe med idretts- og aktivitetsparken, men 

vurderer ikke overtakelse av baneanlegg. 

 

O-sak 44/22 Status sponsoraktivitet og inntektsaktiviteter 

Innfasing av Spond i klubbdriften.  

Spond ble vedtatt innfaset i sak B-35/22, hovedsakelig med tanke på å erstatte det 

«manuelle» konvoluttlotteriet med mer moderne og mindre arbeidskrevende lotteri. Spond 

kan benyttes til flere funksjoner, som CashBack, dialog i/med gruppene m.m. Styret bør 

diskutere og fastsette hvilke deler av Spond som skal fases inn, i tillegg til lotteri. 

Vedtak: Styret vedtar at Spond innfases i alle grupper.  
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Årshjul for dugnadsgjennomføring/-inntekter 

Vedtak: Styret vedtar at det lages et årshjul, der alle aktiviteter legges inn, og det følges opp 

med gruppene/foreldrekontaktene – ansvar Kristoffer. 

 

B-sak 45/22 Bok om klubbens historie 

Oppfølging sak B-36/22 - tilbakemelding fra Hildonen/Kristoffersen om bokprosjektet. De har 

gitt følgende tilbakemelding: «Etter en helhetlig vurdering har vi kommet til at vi ikke ønsker 

å påta oss bok-oppdraget. Det vil kreve mye tid, selv for oss pensjonister. 

Så dessverre, nei til bokprosjektet, men vi kan – om ønskelig – bidra om noen andre ønsker å 

skrive Norilds historie.» 

Vedtak: Styret tar saken til orientering. 

 

B-sak 46/22 Møteplan høsten 2022 

Vedtak: Forslag til neste møte 2. november – Styreleder tar kontakt med Fotballkretsen ift. 

samkjøring med Kvalitetsklubbarbeid samme dag. 

 

B- sak 47/22 Eventuelt 

(ingen saker meldt inn) 


