
Protokoll styremøte i IL Norild   
 

Dato 07 12 2022 

Sted: Norildhuset 

Tidspunkt: 1700-2100  

Tilstede: 

Styret: 

• Stein Mathisen, styreleder 

• Kristoffer Lykke Kjæreng-Amundsen 

• Ole Stian Søyseth 

• Lars Engerengen (referent) 

Sportslig utvalg: 

• Kjetil Tidemandsen 

 

Saksliste med forslag til vedtak: 

B Sak 48/22  Godkjenning av innkalling og saksliste 

Vedtak: Innkallingen godkjennes 

 

B Sak 49/22 Godkjenning av referat fra møte 05 oktober 2022 

Vedtak: Referat fra møtet 05 oktober 2022 godkjennes 

 

O Sak 50/22  Status økonomi pr nov 2022    

Status likviditet er at vi bruker sparemidler inntil sponsorutbetalinger, LAM midler, FFK 

midler innbetales fullt ut. Innebærer sterkt reduserte muligheter til utstyrskjøp mm i 2023.  

Status økonomi presenteres på møtet.  

Vedtak: Styret tar saken til orientering. Det skal jobbes for å ta ned reiseutgifter for 2023, 

gjennom samordning av transport og reduserte overnattingskostnader.  

 

O-sak 51/22 Status sportslig 

1. Antall lag og grupper for 2023 sesongen.  

2. Samarbeidslag ungdomsfotball – erfaringer, videreføring og nyetableringer 
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3. Trenerrekruttering barne- og ungdomsfotball – avgang/tilgang pr lag 

4. Evaluering seniorfotball – gjennomgang av rapporter og forslag til oppstartsmøte 

5. Treningstider Varangerhallen 2023 – samordning/samarbeid 

6. Treneravtaler – utbetaling til 3 trenere etter endt sesong 

Vedtak: Det er utfordringer knyttet til ungdoms- og seniorfotball, i forhold til trenere og 

antall spillere. Klubben planlegger å møte naboklubbene for å se om et samarbeid kan gi 

bedre muligheter for lag. For ungdoms- og seniorfotballen ønsker klubben å engasjere en 

spiller- og trenerutvikler, og bygge opp det fotballfaglige rundt ham. I tillegg ønsker 

styret å prioritere den yngre seniorgruppa, med tanke på framtidig oppbygging sammen 

med de gruppene som kommer opp fra aldersbestemt. Trenerhonorar utbetales til 

trenere med avtale før årsslutt. Øvrige punkter tas til orientering. 

 

B-sak 52/22 Forberedelser til KK oppstart i januar – status og tiltak 

Vi har en plan, tilgang på hjelp og trenger interesserte folk. Navn er foreslått og når kan vi 

samle interesserte? 

Vedtak: Prosjektleder setter opp en framdriftsplan, og tar kontakt med ressurspersoner 

som potensielt kan inngå i ressursgruppen, og inviterer til et felles oppstartsmøte med 

dem. 

 

O-sak 53/22 Status utstyr og anlegg 

A. Vi trenger en varetelling på utstyrt og klær. Spillere som er sluttet bør oppfordres til å 

returnere klær.  

B. Sponsor og utstyrsavtale med Sprett Net skal forlenges. Kristoffer orienterer 

Vedtak: Telling av effekter gjennomføres. Klubben tar opp med leverandør at klubben ikke 

godtar fakturaer som ikke er bestilt gjennom klubbens utstyrsansvarlig, og navnet til de som 

kjøper produkter skal fremgå på fakturaen. Utstyrsansvarlig gjennomgår avtalen. 

 

O-sak 54/22 Status sponsoraktivitet og inntektsaktiviteter 

A. Innfasing av Spond i klubbdriften.  

Lars gjennomgikk Spondsystemet for styret, og viste muligheter og begrensninger. 

B. Fakturering sponsor og andre inntekter - status 
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Vedtak: Informasjonen om Spond tas til etterretning, og systemet fases inn også ved 

turneringer m.m  som tilleggssalg. Øvrig informasjon tas til orientering. 

 

B-sak 55/22 Møteplan våren 2023 

Med bakgrunn i både økonomi, kvalitetsklubbarbeidet og tilgjengelighet for medlemmene, 

bør klubbens styre øke frekvensen på styremøter. Dette har vært vanlig tidligere, der man 

fra protokollene ser at det i perioder har vært gjennomført helt opp til mellom 15 – 20 

styremøter årlig. Dagens nivå på 3 – 5 styremøter er for lavt i forhold til omfang, samt at 

klubben nå i 2023 må løftes ut av «dumpa» i forhold til både økonomi, rutiner og 

omdømme. 

Vedtak: Styret vedtar å gjennomføre styremøte månedlig – den første onsdagen i måneden 

kl. 19:30 – 21:00. Informasjon om styremøtene tilgjengeliggjøres på websiden, og innspill til 

møtene mottas en uke før møtet.  

 

B- sak 56/22 Nettsiden ilnorild.no 

Websiden oppfattes som lite estetisk og tungvint å jobbe i. Det foreslås å se på andre 

løsninger, som er enklere å benytte for flere – f.eks. webløsningen som anbefales av NIF, 

som kan ses på klubbnettside.no og eksempel hos bl.a. Moss fotballklubb 

(https://mossfk.no/). Kan redigeres og oppdateres bl.a. av trenerne, styret osv via mobil, 

nettbrett eller PC fortløpende. 

På websiden ligger en del utdatert informasjon som må ryddes opp i. Lars kan gjøre dette, 

men trener bistand til innhold (hvem er aktive trenere, osv) 

Vedtak: Klubben skal se på ny websideløsning med hensikt å få innfaset en bedre løsning. 

Styreleder tar kontakt med tidligere webansvarlig for råd. 

 

B- sak 57/22 Varslingsrutiner i klubben 

NFF kjører i perioden sept – des 2022 kurs/opplæring i varslingsbehandling – MittVarsel - og 

gir tilgang til webportal for dette. Styret må avgjøre hvem som skal være ansvarlig for 
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behandling av varsling i klubben, vedkommende må gjennomgå opplæringen hos NFF og i 

tillegg bør vi få webløsningen publisert som tilgjengelig på våre websider. 

Forslag til vedtak: Innføring av MittVarsel følges opp i neste styremøte 

 

B- sak 58/22 Dugnadsarbeid i et årshjul 

Ref innspill fra flere og tidligere drøftinger i styret, samt behov for økt møtefrekvens. 

Kristoffer starter diskusjonen på innhold i årshjulet.  

Vedtak: Kristoffer kommer med forslag til neste styremøte i forhold til økt bruk av sosiale 

medier og årshjul. 

 

B-sak 59/22  Arbeidsutvalg for eSport 
 

IL Norild er godkjent som eFotballklubb, noe som gir tilgang til flere medlemmer og større 

inntektsmuligheter for klubben – gjennom spillere som man ikke treffer med en ball på 

feltet, men som i stedet er aktive ved skjerm og tastatur. Idrettslag rundt om i landet har 

dannet eSportssenter – og spiller i ulike serier og turneringer, har praktisk opplæring, har 

eSport-SFO, gir veiledning og gjennomfører klubbkvelder ukentlig for både ungdom og 

voksne «gamere». I Øst-Finnmark finnes ikke dette tilbudet, noe som gir Norild et fortrinn 

hvis man satser. Norilds eSportgruppe har ikke vært i aktivitet etter en klubbturnering for to 

år siden av ulike årsaker. Med bakgrunn i ovennevnte – og for å riste liv i eSportdelen av 

Norild igjen, foreslås det å utvide antall arbeidsutvalg i klubben med et eget arbeidsutvalg 

for eSport.  

Vedtak: Det opprettes eget arbeidsutvalg for eSport med minimum 3 medlemmer, som får 
mandat til å gjennomføre utviklingsmøte med Norges eSportsforbund, legge plan for eSport i 
klubben, søke mulighet for at Norild blir godkjent som eSportklubb, og bistå i arbeidet med å 
inkludere eSport i kvalitetklubbarbeidet. eSport legges inn som eget prosjekt i klubbens 
budsjett, og tas inn som eget kapittel i kvalitetsklubbarbeidet.  

eSportutvalget vurderer i samarbeid med anleggsutvalget mulighetene for utvidelse og 
tilpassing av Norildhuset, med plan for et eSportsanlegg for regionen 
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B-sak 60/22 Eventuelt 

Sak 60A Budsjettarbeid 

Vedtak: I neste styremøte begynner arbeidet med å spesifisere budsjettet for 2023 

 

Neste styremøte avholdes onsdag 4.januar 2023 kl. 19:30 – 21:00. Eventuelle saker meldes 

inn til styret (styret@ilnorild.no) senest i løpet av romjula. 

 

mailto:styret@ilnorild.no

