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Deltagere: Hilde Nyvoll, Trond Hallen, Ann-Hilde Johansen, Merete Rasmussen, Kristoffer
Selstrøm, Beate Jaatun
Meldt forfall Tove F. Dalvik

Saksliste
SAK 21/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Møteinnkalling og saksliste godkjennes. Sak 8, 9 og 10 utsettes. 3 ekstra saker tas til slutt.
SAK 22/16 Godkjenning av møtereferat fra 11.01 og 08.02 samt protokoll fra
medlemsmøtet
Møtereferat godkjennes.
Sak 23/16 Referater fra undergruppene
Aldersbestemt: Ann Hilde refererte fra aldersbestemt. Det er meldt på mange lag, men det
tliste over hvilke lag som mangler trener på facebook-gruppa. Drakter og utstyr er bestilt inn.
Wenche Lise Johansen og Renate Karlsen blir med i aldersbestemt arbeidsgruppe.
A-laget: Merete orienterte. A-laget jobber med å skaffe sponsorinntekter. De bestiller inn
utstyr. Det er bra oppmøte på treningene. Laget har spilt treningskamper, hvor de har vunnet
en og tapt en kamp. De har vunnet Futsal-turneringen. A-laget har bedt om anbud på buss til
halvparten av bortekampene.
Damelaget: Trond orienterte. Damelaget har spilt to treningskamper. De vant en og tapte en
kamp. Det har vært bra deltakelse på treningene, fra 15 – 20 spillere. Spillerne er i
aldersgruppen 13 – 27 år. Det er godt miljø i spillergruppa. Øyvind Jensen skal hjelpe til med
å skaffe sponsorinntekter til Damelaget.
StHansturneringa:Ikke vært møte siden forrige styremøte i fotballgruppa.
Annet:
Dommerkurs: Det blir dommerkurs på Skjervøy 16. og 17. april for spillere over 13 år som
ønsker å delta. De som ønsker å delta må ta kontakt med Kristoffer for påmelding. Kurset er
gratis.
Sak 24/16 Revidering av Sportsplanen
Forslaget fra Sportslig utvalg ved Trond under punktet differensiering skrives inn. »Vi skal
differensiere påvirkningen på treningsfeltet slik at ALLE barna vil føle mestring, utvikling og
sist men ikke minst at de trives.». (Øyvind Larsen, Breddeansvarlig NFF)

Endringene under sak 9 Revidering av sportsplanen fra medlemsmøtet NIL fotball den 8.2.16
legges inn i den reviderte sportsplanen.
«Alle spillere må få spilletid.» Dette punktet skal også stå under ungdomsfotball i
sportsplanen. «Spilletid gis på bakgrunn av innsats, oppmøte og gode holdninger.» Nytt
punkt under ungdomsfotball.» De som møter jevnt opp på treningene, og har spilt seriespill
skal også spille sluttspill. Det samme gjelder for deltagelse under turneringer.»
«Der hvor det er flere lag som deltar på turneringer må det være avklart på forhånd at det er
lagleder for ALLE lag på alle kamper.»
Vedtak: Sportsplan med revideringer vedtatt.
Sak 25/16 Budsjett 2016
Hilde orienterte fra medlemsmøtet.
Kristoffer skal høre med Skanska om det er noe dugnadsarbeid NIL kan tjene penger på.
Dette gjelder både Damelaget og A-laget. Vi vet allerede nå at A-lagets konto for drift er
overskredet og med erfaringstall fra i fjor ser vi at reisebudsjettet vil sprekke. Salg av
minisponsorbevis kr 50.000 skal dekke inn dette.
Vedtak: Budsjettet enstemmig vedtatt.
Sak 26/16 Anleggsplan
NILs anleggsplan skal revideres og hovedlaget har bedt undergruppene om innspill.
Fotballgruppa kjenner ikke til hvor langt de andre lagene er kommet med sine anleggsplaner,
men vi ønsker å prioritere nytt kunstgress (2017). Rehabilitering av klubbhus fotball er godt i
gang og snart ferdig.
Vedtak:
1. Nytt kunstgress
2. Rehabilitering klubbhus (godt i gang)
3. Resynfaring O-kart
4. Nytt klubbhus og utvidelse av anlegg for skiskyting
5. Kaldhall fotball
6. Oppgradering løpebane
Sak 27/16 Nytt kunstgress
Fotballgruppa har egenandel kr. 700.000, i tillegg til StHansturneringas konto. Saken må
behandles i hovedlaget og noen må ta ansvaret for prosjektet.
Vedtak: Styret følger opp vedtaket fra medlemsmøtet.
Sak 28/16 Klubbhåndbok
Vi har hatt innspillsrund per epost til klubbhandboka. Dette er videreformidlet leder i
hovedlaget. Klubbhandboka skal revideres og vedtas på årsmøtet.
Sak 29/16 Purreliste for 2015
Fotballgruppa har utestående kr. 70.000,- fra i fjor som gjelder ubetalte egenandeler og
treningsavgifter. De som var aktiv i fjor må gjøre opp for seg for i fjor før de får spille kamper i

år. Hvis det er noen som ikke skal stå på purrelista, så må medlemsregister@nordreisail.no
få beskjed.
Vedtak: Undergruppene må purre på de som ikke har betalt.
Sak 30/16 Oppgradering myggbaner
StHansturneringa ønsker oppgradering av myggbanene og har sendt styret et
kostnadsoverslag på det.
Vedtak: Styret bevilger pengene til oppgradering av myggbaner og gressbanen fra kontoen til
St.Hansturneringen. Trond følger opp saken.
Sak 31/16 Investering strømboks Ymber arena
StHansturneringa har behov for mer strøm på Ymber arena under turneringa og har
innhentet kostnadsoverslag fra JB Elektro.
Vedtak: Styret bevilger penger til investering av strømboks fra kontoen til
St.Hansturneringen. Kristoffer innhenter tilbud fra 3 leverandører og følger opp saken.
Sak 32/16 Drift Ymber arena
Vedtak: Saken utsettes
Sak 33/16 Leieavtale Nord-Troms videregående skole
Vedtak: Saken utsettes
Sak 34/16 Klage kloakk og vanntilkobling
Vedtak: Saken utsettes
Sak 35/16 Trenerkontrakt trener damelaget
Vedtak: Trenerkontrakten vedtas.
Sak 36/16 Samarbeidslag NIL/Burfjord
Det vil være et samarbeidslag for guttelagene for NIL og Burfjord for sesongen 2016.
Laget heter NordreisaBurfjord og er et 11-erlag. Nordreisa er administrator for
Nordreisa/Burfjord. Hjemmekampene foregår i Nordreisa på våren og 3-4 kamper på det nye
krøllgresset i Burfjord til høsten.
Vedtak: Samarbeidsavtalen godkjennes.
Sak 37/16 Betaling av internett
Vedtak: Styret kontakter 3-net og ber om at fotballgruppa ikke betaler internett når det ikke er
i bruk.
Sak 38/16 Utstyr til dommere
Dommerutstyr sist kjøpt for 2 år siden. Kristoffer og Oliver trenger å komplettere noe.
Vedtak: Det bevilges til sammen kr. 1.000 til dommerutstyr. Utstyret må kjøpes gjennom
Flortex.
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