Møtereferat
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

10.06.2014
19:00
Kontoret

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

Saksliste
ORIENETERINGSSAKER
Sak 35/14
Godkjenning av saksliste og møteinnkalling
Saksliste og møteinnkalling godkjennes.
Sak 36/14
Godkjenning av forrige møtereferat
Møtereferat godkjennes.
Sak 37/14
Orientering fra gruppene
Utsatt til neste møte.
Sak 38/14
Anlegg ;
-oppussing av garderobene
Det er avsatt kr 200.000 til vedlikehold av Ymber arena for budsjettåret 2014 for
Hovedlaget.. Et rom i garderobene er ryddet som skal brukes for alle interesserte i
idrettslaget. Ny trapp er snekret. Ett strøk på klubbhuset er malt.
- nye mål, 11 og 3 er
Nye mål er bestilt med pris på til sammen ca kr 11.000 og kr 4000.for målene.
- tilkobling på kommunal kloakk
Jowa maskin tar jobben etter St.Hansturneringa.
- speakerbua
Belegg skal legges og ei hylle snekres i bua.
- nye høytalere
Laget avventer å kjøpe nye høytalere.
Det gis mulighet for salg av myggservietter i kiosken i myggsesongen.

Sak 39/14
Budsjett
Tove orienterte styret..Budsjettet ser ok ut for 2014.
Sak 40/14
Ballgutter/balljenter til A-lagskamper
Jentene/guttene(4 stykker) skal hente ballen under kampen. Ballguttene/balljentene
er fra Lillegutter/Lillejenter og opp.
Sak 41/14
Skal jentene spille 11-er fotball?
NIL ønsker at også jentene kan få spille 11-er fotball forutsatt at vi har nok spillere og
trenere som ønsker dette. På høyere aldersnivå er de fleste turneringer for jenter
med 11 spillere på laget .
Målet er at NIL neste sesong kan stille med et damelag i serien.
Beslutningssak
Sak 42/14
Parkering bak Gammen
Vi har fått tilbud fra kommunen om å få området mellom kunstgressbanen, Nybo og
Gammen til parkeringsplass mot at vi får fjernet skogen med røtter på området.
Kommunen vil kjøre på fyllmasser og planere området før bruk.
Vedtak: Vi takker ja til tilbudet og ønsker å få ordnet parkeringsplass så snart
som mulig.
Sak 43/14
Idrettsskolen
Vedtak: Flertallet i styret ønsker at de som trener fotball og er medlemmer i
idrettskolen skal følge årshjulet til idrettskolen.

Eventuelt
Sak 44/14 Kampvester.
Kristoffer må bestille kampvester for klubbdommere til bruk under fotballkampen

Sekretær: Beate Rikardsen Jaatun
Nordreisa IL

