
Protokoll styremøte i IL Norild   
 

Dato 15 01 2022 

Sted: Norildhuset 

Tidspunkt: 21-23  

Tilstede: 

• Stein Mathisen 

• Kristoffer Lykke Kjæreng-Amundsen 

• Ole Stian Søyseth 

• Lars Engerengen (referent) 

Forfall: 

• Sportslig utvalg 

Saksliste  

B Sak 01/23  Godkjenning av innkalling og saksliste 

vedtak: Innkallingen godkjennes 

B Sak 02/23 Godkjenning av referat fra møte 07 12 2022 

Referat fra møtet 07 12 2023 godkjennes 

O Sak 03/23  Status økonomi pr desember 2022   

Status: Utfaktureringer og attesteringer  

vedtak: Styret tar saken til orientering 

O-sak 04/23 Status sportslig 

Referat fra møte med seniorgruppe om utviklingsprosjekt – gjenstår å rekruttere personer 

og avklare godtgjørelser 

Status: Lagpåmeldinger 2023 

Status: Trenersituasjonen. Oppsett og organisering av sportslig prosjekt 2023 – 2025. 

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

O-sak 05/23 Status medlemsmasse  

vedtak: Utsettes til neste møte 

O-sak 06/23 Status utstyr og anlegg 
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Presenteres av Kristoffer og Lars. Gjennomgang av utstyrs- anleggs vedlikehold og 

anskaffelser og behovet for anskaffelser 2023. 

Behov for å kjøpe inn VEO-kamera for trenings- og spilleranalyser. 

Status: Oppfølging av avtalen med Sprett, ift. bestillingskontroll 

Vedtak: Styret vedtar å kjøpe inn VEO-kamera til analyse. Det lages retningslinjer for hvordan 

kamera skal brukes, før det tas i bruk. 

O-sak 07/23 Status sponsoraktivitet og inntektsaktiviteter 

Spond, flaskeinnsamlinger, HeiaVadsø  

Vedtak: Styret tar saken til orientering 

B-sak 08/23 Omdisponeringer lagskonti 

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

og lag. Styret gjør en omfordeling. Reskontro og nettbank skal være synkronisert. Lagskonto 

som ikke er i bruk endrer navn. Restmidler overføres driftskonto.   

Vedtak: Ole Stian har tilgang til klubbens nettbank og vil på vegne av styret gjøre 

omdisponeringer som avtalt i møtet.  

O-sak 09/23 Trenerkapasitet 2023 

vedtak: Styret tar saken til orientering 

B-sak 10/23 Endring i klubbens organisering 

Fra tidligere sak 21/22:  

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

tilbud i klubben. Dette gjelder (forslag): 

• Gruppe for sportslig aktivitet 

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

(dommer), Pål (trener-/spillerutvikler), Baboucarr Sarr (spiller)  

• Gruppe for Anleggsdrift og reiseplanlegging:  

o Lars 

• Gruppe for Medlemsoversikt og arrangement:  

o Hilde (medlem og attest), Inga Smuk, Magnus Skansen, + 1 til 
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• Gruppe for Innkjøpsavtaler/sponsor 

o Medlemmer fra styret og foreldre  

• Gruppe for overordnede utviklingstiltak (Kvalitetsklubb) 

o Medlemmer fra styret og foreldre 

• Prosjekt generasjonsskifte senior 2023-25 

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: Saken utsettes og følges opp videre. 

B-sak 11/23 Møteplan første halvår 2023 

vedtak: Møteplan med uke og dag.  

 

Sak 12/23 Eventuelt 

B-sak 12/23A Henvendelse fra medlem angående utstyrslager 

Vedtak: Lars følger det opp ovenfor Frivillighetssentralen. 

B-sak 12/23B Forutsetninger for samarbeidsavtale med IL Polarstjernen 

Vedtak: Som oppsatt avtale, men understreke at det økonomiske må holdes under kontroll.  

B-sak 12/23C Gjennomgang av årshjul – Januar 

Vedtak: Gjennomgåes månedlig i styremøtene 

B-sak 12/23D Dato for årsmøte 

Vedtak: 26. mars kl. 18:00 

B-sak 12/23E Oppfølging av saker fra tidligere møter 

• Status: Oppfølging av avtalen med Sprett, ift. bestillingskontroll.  
Vedtak: følges opp videre 
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• Status: Årsmøtevedtak om at alle styremedlemmer skal ta NFF Fotballederkurs.  
Vedtak. Tas til orientering. To styremedlemmer har ikke FL-kurs. Tilgjengelige 

kurs https://www.fotball.no/kretser/finnmark/klubb-leder-og-

trener/fotballederkurs-2023/ 
• Status: Utfaktureringer og attesteringer 

Vedtak: Tas til orientering 
• Status: Kvalitetsklubbprosjektet 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte 
• Status: Arbeidsutvalg 

Vedtak: Utsettes til neste styremøte 
• Status: Lagpåmeldinger 2023 

Vedtak: Tas til orientering 
• Oppfølging fra forrige møte om «NFF MittVarsel»  

Vedtak: Lars følger opp NIF i forhold til nytt kurs og tilgang 
• Oppfølging fra forrige møte vedr. webside, og evt. bistand fra T.O.Stavseth 

Vedtak: Stein følger opp T.O.Stavseth vedr. websideløsning 
 

B-sak 12/23F Budsjett 2023 

Vedtak: Følges opp i neste styremøte. 

B-sak 12/23G Oppfølging – fordeling av lotterier og flaskeinnsamlinger 2023 

Vedtak: G15 prioriteres til 17.maiarrangement og flaskeinnsamlinger. Øvrig følges opp i 

neste styremøte.  

B-sak 12/23H Søknader til HeiaVadsø + evt. andre tilskuddsordninger 

Vedtak: Norild planlegger søknad til HeiaVadsø (og andre tilskuddsordninger) for følgende 

prosjekt: 

- Utviklingsprosjekt – «Norild 2023 - 2025» (Stein) 

- Kamerasystem for spiller- og kampevaluering (Kristoffer) 

- Klubbhytte (Lars) 

- Forprosjekt til eSport (Lars) 

- Reisestøtte (Ole Stian) 

 

 

https://www.fotball.no/kretser/finnmark/klubb-leder-og-trener/fotballederkurs-2023/
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