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Kontoret

Deltagere: Lisbeth Albrigtsen, Jorunn Severinsen, Lars Høgbakk , Eskil Isaksen, Vidar Nicolaisen
Kristoffer Selstrøm, Beate R. Jaatun
Meldt forfall: Tove Franzen, Stein Gunnar Jørgensen,

Saksliste
Sak 54/14
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Saksliste og møteinnkalling godkjennes.
Sak 55/14
Godkjenning av forrige møtereferat
Møtereferat godkjennes.
ORIENTERINGSSAKER
Sak 56/14

Orientering fra gruppene
- Jorunn orienterte for aldersbestemt fotball. Jorunn har purret på treningsavgift og

-

-

medlemskontingent. Dersom de ikke betaler innen 17.september får de ikke delta
på treninger og kamper. Trenerne får i oppgave å gi beskjed til de aktuelle som ikke
har betalt. Jorunn videreformidler lista til de aktuelle trenerne.
Nye drakter til neste år kan bestilles inn for en hel årsklasse komplett for eksempel
for lillegutter eller lillejenter. Aldersbestemt gruppe tar seg av dette.
A-laget trenger mer ressurser dvs folk som kan ta seg av de ulike
arbeidsoppgavene som kjøring, kampavvikling , kiosksalg, sponsing,
oppmannsjobb o.l . Økonomien er ok for A-laget men de sliter med dårlig
dugnadsånd i laget.
A-laget skal ha en evaluering av sesongen ved sesongslutt.

SAK 57/14
Evaluering av St.Hansturneringa v / Vidar Nikolaisen
Turneringa i 2014 har gått med ca kr 180 .000 – 200.000 i netto overskudd. Kiosksalget er
det som har sviktet noe, dvs ca 30.000 i nedgang fra året før.Totalt ca 35.000 til 50.000 i
inntektssvikt fra tidligere år.
Vi kan få flere inntekter dersom vi får en bane til. Det blir også vurdert å invitere noen flere
lag. Det er mulig å utvide det geografiske området for å øke antall lag. Det kan

være aktuelt å sende invitasjon til Nord-Sverige og Nord-Finland. Neste år må vi ha bedre
oversikt over campingvogner og plasser med og uten strøm. Vi trenger mer
strømtilførsel/kapasitet og folk som krever inn betaling fra
overnattingsgjestene/deltagerne.
I år hadde turneringa et nytt dommersystem som fungerte relativt bra. Alle kampene
hadde dommere med dommere bestilt for et gitt tidsrom. Alle jente- og guttelagene må
bidra med dommere til turneringen som tidligere år.
Banene fungerer bra men ikke de små banene under hoppbakken (Myggbanene.) Disse
må utbedres til neste år. Flere fotballmål skal bestilles inn i god tid før neste
fotballsesong.
Et stort telt skal bestilles inn som kan brukes ved senere turneringer og som også kan
brukes ved Saga skistadion. Obligatoriske dommerkurs må være regelen for alle
dommere som skal ha oppdrag under turneringen.
SAK 58/14
Oppussing av garderobene i vinter. Hva satser vi på å få gjort?
Nytt gulv i begge garderobene blir prioritert. Nye dusjhoder og dommergarderoben må
utbedres. Toalettene må pusses opp. Eskild henter inn tilbud fra de aktuelle
leverandørene.
SAK 59/14
Parkering. Eskel orienterer i forhold til skogen og hvordan få den fjerna.
Jowa , Asvo og Nord Troms Bioenergi er forespurt angående felling av skog på området.
Masser fra tunnelen som er under bygging er ønskelig til planering av ny parkeringsplass.
SAK 60/14
C-lisenskurs for trenere. Har vi noen som bør/kan reise?
Foreløpig har en trener meldt seg på.

BESLUTNINGSSAKER
SAK 61/14
Nytt kunstgress 2015
Det blir et eget møte angående nytt kunstgress. Det blir satt til 27.oktober. Lars og
Kristoffer skal delta på møtet den 23.september med anleggskonsulent på Ymber arena.
De vil legge fram forprosjekt på neste styremøte den 27.oktober.

SAK 62/14
Fordeling av utgifter på Ymber Arena 2014
Forslag til vedtak ; Fordeles slik Eivind anbefalte, med Hovedlaget kr 50000,
Fotballgruppa kr 50000 og St.Hansturneringa kr 100000.
Enstemmig vedtatt.

Sak 63/14
Futsalturnering 2014/15
NIL dekker påmeldingsavgift for jenter NIL1 og en overnatting i Tromsø med samlet
utgifter på inntil kr 10 000,- under Futsalturneringen 2014/15.

Sekretær:
Beate Rikardsen Jaatun
Nordreisa IL

