
Protokoll fra styremøte i IL Norild   
 

Dato 22 02 2023 

Sted: Teams 

Tidspunkt: 20:00 – 21:15  

 
Til stede: Ole Stian Søyseth 
  Kristoffer Lykke Kjæreng-Amundsen 
  Lars H. Engerengen (referent) 
 
Frafall:  Stein Mathisen 
  Sportslig utvalg 

 

 

Saksliste med vedtak: 

 

 

B-sak 14/23 Regnskap 2022 og budsjett 2023 

• Økonomien i klubben oppleves for styret som relativt uoversiktlig og kaotisk, der 

enkeltpersoner har tilgang til ulike deler av regnskapssystemet, men ingen har full 

oversikt. Før vi fastsetter et forslag til budsjett for 2023 foreslås at styret tar en 

gjennomgang av poster/regnskap for 2022. 

Vedtak: Regnskapsfører åpner POG for alle styremedlemmene, for å sikre at det er mulig 

å gjennomgå regnskap og bilag, før utarbeidelse av nytt budsjett 2023. 

 

B-sak 15/23 Søknad til HeiaVadsø – Klubbhytte ved Vadsø stadion 

• Prosjektet ble vedtatt i tidligere årsmøte, men det er ikke levert søknad ennå. Det 

foreslås at det søkes tilskudd i forhold til følgende budsjett:  

o Opparbeidelse av tomt   70 000 

o Graving av grøft til strøm   30 000 

o Fundament   50 000 

o Materialer (tilbud Byggmakker) 300 000 

o Elektro   50 000 

o Arbeids- / egeninnsats 300 000  

▪ Totalt 800 000 kr, der vi lar arbeidsinnsats og sponsing være 

Norilds andel (50 %) i prosjektet. 

Vedtak: Prosjektet utsettes foreløpig ett år med bakgrunn i økonomi og ønske om å 

bygge klubborganisasjonen. 
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B-sak 16/23 Søknad til HeiaVadsø – Tilpassing av Norildhuset til eSport – 

Forprosjekt 

• Foreslår å gjennomføre et forprosjekt for å se på mulighetene for å tilpasse/bygge 

ut Norildhuset til eSportsenter for Øst-Finnmark. Det foreslås å søke om midler i 

henhold til følgende budsjett:  

o Utlegg til arkitekt/konsulent 65 000 

o Egeninnsats 65 000  

▪ Totalt 130 000 kroner til forprosjekt 

Vedtak: Prosjektet legges fram for årsmøtet for behandling og vedtak. 

 

B-sak 17/23 Stedfesting av A-lagets cupkamp. 

 

• Norilds første NM-kamp mot KIF er berammet i mars, og dette betinger at kamp 

må spilles i hall. Da Barentshallen i Kirkenes ikke er godkjent for 11-fotball, er 

alternativet Hammerfest eller Alta. Dette vil medføre en vesentlig kostand for 

klubben i reise og opphold. I tillegg er det usikkert om man har en spillergruppe 

som er stor nok på aktuelt tidspunkt. 

 

Vedtak: Saken legges fram for trener Senior A, som får komme med sine innspill og 

vurderinger før avgjørelse om reise tas 

 

 

B-sak 18/23 Avtaler med trenere og spillere 

 

• Styret ønsker å knytte seniorspillerne til klubben på en måte som sikrer bedre 

oppfølging begge veier. Klubben ønsker å inngå forpliktende (amatør)avtaler med 

spillergruppa på A-laget også. Det er videre behov for å knytte til seg en 

trenergruppe som sikrer driften og oppfølging av seniorgruppen. 

 

Vedtak: Styret tar et møte med spillergruppen, og snakker litt om felles ønsker og 

forventninger. Videre følger styret opp spillere og trener(e) i forhold til eventuelle avtaler 

og innhold i disse. 

 

 

B-sak 19/23 Fordeling av lagkontoer 

 

• Det har vært en noe uoversiktlig status for de ulike gruppene sin økonomi, og styret bestilte 
derfor en rydding blant de eksisterende kontoene.  
Rydding i eksisterende kontoer er nå gjennomført, og det er satt opp oversikt over kontoer 
knyttet til de enkelte gruppene, og dette inkluderer også konto til grupper som ikke lenger er 
aktive. 
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Styret har etter ryddingen diskutert hvordan lagmidlene skal fordeles – både de som tilhører 
aktive grupper, og de som tilhører inaktive grupper. 
 
Oversikten viser følgende: 

 

 

Saldobalanse 
I L Norild 

2022 

Konto Kontonavn  Inngående saldo   Endring   Saldo    

      
1927 Jenter 2001-02 4930.14.58044                7 312,33                  -         7 312,33 

 

1922 Jenter 2003 4930.15.35553                8 402,30                  -         8 402,30 
 

1925 Gutter 2003-04 4930.12.96966              11 419,39                  -       11 419,39 
 

1926 Gutter 2005-06 4750.34.12566            121 453,35 -119 899,00       1 554,35 
 

1928 Gutter 2007-08 4750.39.72782              13 319,20     40 000,00     53 319,20 
 

1932 Gutter 2009 - 4930.16.07295                7 314,75 -    3 657,38       3 657,37 
 

1933 Gutter 2010 - 4509.35.50815                           -         3 657,38       3 657,38 
 

1931 Jenter 2011 - 4930.16.07287                7 314,75 -    3 657,38       3 657,37 
 

1923 Gutter 2011 4750.34.12531                   528,52       3 131,86       3 660,38 
 

1934 Jenter 2012 - 4509.35.50793                           -         3 657,38       3 657,38 
 

1929 Gutter 2012  4750 41 07864                7 320,75 -    3 660,38       3 660,37 
 

1924 Jenter 2013 4750.34.12558                   968,54          861,65       1 830,19 
 

1935 Gutter 2013 - 4509.35.50807                           -         1 830,19       1 830,19 
 

1936 Jenter 2014 - 4509.35.50785                           -         1 830,19       1 830,19 
 

1930 Gutter 2014 - 4750.40.67803                7 320,75 -    5 490,57       1 830,18 
 

      
Sum 

  
           192 674,63 -  81 396,06   111 278,57   

 
 
 
Vedtak:  
 
1. Kontoen for jenter 2001-02: Styret ber Sabo regnskap hente ut oversikt over siste transaksjoner 
inn/ut. Dersom kontoene reelt sett kun inneholder midler til/fra aktuelle lag så avvikles kontoen og 
saldo overføres til IL Norild sin hovedkonto 
2. Kontoen for jenter 2003: Styret ber Sabo regnskap hente ut oversikt over siste transaksjoner inn/ut. 
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Dersom kontoene reelt sett kun inneholder midler til/fra aktuelle lag så avvikles kontoen og saldo 
overføres til IL Norild sin hovedkonto 
3. Kontoen for gutter 2003-04: Styret ber Sabo regnskap hente ut oversikt over siste transaksjoner 
inn/ut. Dersom kontoene reelt sett kun inneholder midler til/fra aktuelle lag så avvikles kontoen og 
saldo overføres til IL Norild sin hovedkonto 
4. Kontoene for gutter 2005-06 deles 50/50 i nye kontoer for gutter 2005 og 2006 separat 
5. Kontoen for gutter 2007-08 deles 50/50 i nye kontoer for gutter 2007 og 2008 separat 
6. Det opprettes nye kontoer for 

• jenter 2009 

• jenter 2010 

• jenter 2015 

• jenter 2016 

• gutter 2015 

• gutter 2016 

 
7. Overskudd fra ubrukte lagkasser (jfr. Pkt. 1 – 3) fordeles til gruppene på ungdomsnivå (J/G13 og 
J/G15), da de har størst behov i forhold til reiseutgifter i serie- og cupspill.  
 

Sak 20/23 Eventuelt 

(Ingen saker) 

 

 

 

Neste styremøte: onsdag 1. mars 2023 kl. 19:30 på Norildhuset 

 


