Møtereferat
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

12.04.2016
kl.19:00
kontoret idrettshallen

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

Saksliste
SAK 39/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
SAK 40/16 Godkjenning av møtereferat fra 9.3.
Vedtak: Møtereferat godkjennes.
Sak 41/16 Referater fra undergruppene
Damelaget: Damelaget har vært i Alta og spilt kamper mot fire 2.divisjonslag. Tapte alle
kamper. Økonomien har begynt å bedre seg nå. Øyvind og Annveig jobber med sponsing. Alaget har rett til å selge stadionreklame. Dette må endres på for likebehandling av dame- og
herrelaget. Damelaget trener tre ganger pr uke fra 15.april. Serien starter 30.april med
hjemmekamp.
A-laget: A-laget har etter anbudsrunde inngått kontrakt med Bussring på busstransport til fire
av bortekampene. Klærne (nytt draktsett, overtrekksklær, dunjakke, bag) er til trykking og blir
klar for utdeling i løpet av neste uke. Det blir dugnadsvask i kiosk og garderobe før serien
starter 23 april med hjemmekamp. Vannet må kobles på før dette.
Aldersbestemt: Kjell Henriksen og Jostein Mathisen er nye trenere for jentelaget. Det blir
Trenerforum 19.april kl 19:00. Alle er kommet i gang med trening og trenere er på plass.
Smågutter blir muligens å trekke et lag. Guttelaget har spilt en kamp mot TUIL. Det er bestilt
inn drakter til alle lillegutte- og lillejentelagene. Arbeidsgruppa fungerer veldig bra.
Treningstidene for kunstgresset er klart og vil bli publisert snarest.
Annet: Idrettsskolen klager på fotballgruppa for at ikke ting var på plass til 1. april. Hilde tar
kontakt med Liv Anita for å få en oversikt over vårt ansvar, arbeidsoppgaver og forventninger
når idrettsskolebarna kommer til fotballgruppa. Renate er fotballgruppas representant i
idrettsskolen. Rollene må avklares på en ordentlig måte.
Hjemmesiden er det nå Berit Flatvoll som administrerer for fotballgruppa,
beflatvoll@hotmail.com.

Parkering blir en utfordring, spesielt for A-laget som har alle sine hjemmekamper kl. 14.00.
Hilde ber Elin ta opp dette med kommunen når hun skal ha møte angående
samarbeidsavtale.
Hovedlaget jobber nå med felles profilering for alle gruppene.
Sak 42/16 Regnskapsrapport 1.kvartal
Store innkjøp i starten av året gjør at fotballgruppa har store utgifter i første kvartal.
Vedtak: Regnskapsrapporten tas til orientering.
Sak 43/16 Klær trenere og oppmenn aldersbestemt
Det er kommet en henvendelse fra aldersbestemt arbeidsgruppe om fotballgruppa kan kjøpe
inn tykkere jakker til trenere denne sesongen. De som fikk klær forrige sesong skal ikke ha i
år. Det er ikke budsjettert for dette innkjøpet. Tidligere år har det vært søkt fra StHansturneringa.
Vedtak: Ann Hilde sender kostnadsoverslag til styret for godkjenning av utgiftene til innkjøp
av klær til aldersbestemt gruppe. Tove sjekker med Eivind om vi har dekning for å bruke av
kontoen til St-Hansturneringa.
Sak 44/16 Avgift halltrening
Viser til vedtaket i medlemsmøtet 08.02.16 sak 7/16. Halleien på kr. 200,- kreves inn via
MinIdrett. Dette gjelder også for alle spillere på Damelaget og A-laget. Fotballgruppa vil kreve
inn en avgift på halltrening på kr. 200,- pr. spiller pr. sesong. Dette gjelder de lagene som har
benyttet idrettshallen vintersesongen 2015/2016. Informasjon om treningsavgiften og halleie
skal legges ut på hjemmesiden til NIL fotball.
Vedtak: Avgift for hallleie på kr. 200,- pr spiller pr. sesong kreves inn via MinIdrett. Beate
lager info for hjemmesida om avgiftene og søskenmoderasjon og sender Berit.
Sak 45/16 Treningsavgift og kontingent for søsken i fotballgruppa Idrettskolen,
A-laget og damelaget betaler en egen avgift. I aldersbestemt har vi
søskenmoderasjon og det eldste barnet i familien betaler kr. 1400,- for alle søsknene i
familien.
Vedtak: Det koster kr. 1.400,- for det eldste barnet i familien i treningsavgift og kontingent. De
resterende søsken i familien inngår i den samme summen. Gjelder innenfor aldersbestemt
fotball.
Sak 46/16 Roller Nordreisa fotball
Det kommer en del forespørsler til hovedlaget og fotballgruppa som må besvares. En
oversikt over hvilke personer som har ulike roller i fotballgruppa, med kontaktinformasjon er
ønskelig. Hilde har påbegynt en oversikt.
Vedtak: Beate ferdigstiller en oversikt som sendes til Elin Kaasen og legges ut på
hjemmesiden til Nordreisa IL. Oversikt over trener og oppmenn i aldersbestemt sender Ann
Hilde når det er klart.

Sak 47/16 Drift Ymber arena
Det er behov for å lage en plan over hvordan vår stadion skal driftes. Anleggsgruppa har
møte mandag 19. april. Fotballgruppa vurderer også om det er noe vi kan samarbeide med
Asylmottaket om.
Vedtak: Hilde tar kontakt med Henie for å kartlegge behov og muligheter.
Sak 48/16 Leieavtale for Nord-Troms videregående skole
Gjeldende avtale er fra 2012. Fotballgruppa bør vurdere om den skal reforhandles.
Vedtak: Trond tar kontakt med Arve Eriksen ved Nord-Troms vgs for å finne ut hvor stor
aktiviteten er pr. i dag i forhold til i 2012.
Sak 49/16 Følge opp kloakk- og vanntilkoblinga stadion
Fotballgruppa investerte i nytt kloakkanlegg til stadion. Det viser seg at det til stadig går tett.
Vedtak: Elin tar opp saken i neste møte med kommunen.
Sak 50/16 Nytt kunstgress
Vi har ambisjoner om å realisere nytt kunstgress i 2017.
Vedtak: Når Elin har klart et kostnadsoverslag på nytt kunstgress vil saken komme til
behandling i styret for fotballgruppa.
Sak 51/16 Eventuelt
Fotballgruppa har fått i oppdrag fra hovedlaget om å finne et medlem til en valgkomiteen
for hovedlaget. Vi må også finne to personer til valgkomiteen for fotballgruppa.
Vedtak: Til neste styremøte 9. mai må alle prøve å finne noen.

Sekretær: Beate R .Jaatun
Nordreisa IL fotballgruppa

