
Styrets sammensetning 
 
Leder:    Stein Mathisen 
Nestleder:   Lars H Engerengen 
Styremedlem:  Kristoffer L Amundsen,  Hilde Harkjerr 
Varamedlem:  Ole S Søyseth 
Valgkomité:    
Kontrollutvalg:   Ronald M Pedersen og Jan A. Aslaksen 
 
Hilde Harkjerr gikk ut av styret i høsten 2022 og Ole S Søyseth overtok som fast styremedlem.  
 

Styrets arbeid 
 
Styremøter 
 

Det er avholdt 7 styremøter i 2022 der 58 saker er behandlet.  
 
Spesielle oppgaver 
 

Styret i IL Norild har organisert arbeidet sitt der arbeidsområder er fordelt på styremedlemmer, trenere og 
foreldregrupper for å kunne håndtere klubbdriften. Det er arbeidet med utvikling av struktur og kompetanse i 
sportslig aktivitet, nye rutiner i medlemsservice og aktivitetskontroll, samt tiltak for å styrke klubbens 
omdømme og sponsorinteresse. Arbeidet med å opprette arbeidsutvalg ihht til vedtatt ny organisasjonsplan 
ble ikke gjennomført. Delvis på grunn av utsatt oppstart av NFFs Kvalitetsklubb prosjekt og delvis på grunn av 
manglende kapasitet i klubben.  
 
Alle våre trenere og tillitsvalgte i klubben har politiattest. Noe som er pålagt for å kunne utøve trener- og 
tillitsmannsarbeid i norske idrettsklubber.  
 
Økt dialog og samarbeid med foresatte og naboklubb har bidratt til bedre gjennomføring av sportslig tilbud. 
Det er også i 2022 gjennomført grasrottrener-kurs for foreldre-trenere og lagledere. Sammenliknet med andre 
klubber i Finnmark, har vi høy andel trenere som har grunnkompetanse i trenerarbeid.   
 
Aktivitet 
 
Året 2022 var første “normalår” etter pandemien. Der vi på mange måter restartet klubbdriften.  
 
Sportslig utvalg er klubbens arbeidsutvalg for sportslig utvikling. De har arbeidet spesielt med fordeling av 
treningstider i Varangerhallen, fordeling av årskull mellom lag i seriespill, påmelding av lag til seriespill, 
rekruttering og utdanning av trenere og dommere.   

 

 

 
Økonomi 

 
Klubbøkonomien har vært basert på bruk av kontantbeholdning til finansiering av reduserte medlems og 
lagskostnader de siste 3 årene. Begrunnelsen er økende frafall i ungdomsgruppa, generasjonsskifte i 
voksenfotball og økt reisebelastning i seriespill. I tillegg er det gjort et løft i sportsutstyr og  bekledning.  
 
Inntekter fra dugnader, arrangement mm har i samme periode vært langt lavere enn forventet. Sammenliknet 
med 2021 økte inntektene og driftskostnadene med ca 45%.  
 
Vedtatt budsjett for året 2022 har hatt en betydelig summeringsfeil på kostnadssiden der nesten 0,5 MNOK er 
utelatt. Styret har fulgt opp økonomisk utvikling gjennom løpende oppfølging av driftsregnskap. Styrt har gjort 



tiltak basert på økonomisk utvikling  i driftsåret gjennom å redusere innkjøp, investeringer og forsøk på 
reduksjon i reiseutgifter med samordnet reise og oppholdsutgifter i serie- og turneringsspillet.   
 
Reduserte inntekter på om lag 20%, økte driftskostnader på vel 15% samt store uttak fra lagskontoer til 
turneringsspill, medført et fortsatt betydelig underskudd i driften..  
 
Driften for 2022 har redusert klubbens kontantbeholdning betydelig og vil fordre prioritert arbeid på å bygge 
den opp de neste 2-3 driftsårene.  
 
Styret vurderer klubbens økonomiske status som ikke tilfredsstillende i forhold til målsettingene og planer for 
fremtidig drift.  

 
 

Medlemstall 
 
Medlemssammensetning pr 31.12.2022 (NIF registert) er 189 menn og 46 kvinner. Der 43% er barn, 18% 
ungdom og 39% voksen.  
 
 
 

 

 


