Møtereferat
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

12.05.2016
kl.19:00-22.00
NIL-kontoret i Nordreisahallen

Deltagere: Hilde Nyvoll, Trond Hallen, Ann-Hilde Johansen, Merete Rasmussen, Kristoffer
Selstrøm, Hilde Lund, Hilde Nyvoll (Henie Dalsaune under sak 56/16)
Meldt forfall Tove F. Dalvik, Beate Rikardsen Jaatun, Vidar Aamo Nikolaisen

Saksliste
Sak 56/16 Samarbeidsavtale Storslett Mottak
Vedtak: Samarbeidsavtalen godkjennes.

PROTOKOLL
SAK 52/16 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes med tilleggssaker.
SAK 53/16 Godkjenning av møtereferat fra 12.04.16
Sak 44/16 Avgift halltrening er fakturert aldersbestemte lag
Sak 46/16 Roller Nordreisa fotball er ferdigstilt og sendt til hovedlaget for publisering på
hjemmeside.
Sak 49/16 Oppfølging kloakk- og vanntilkoblinga stadion er tatt opp i møte med kommunen
Rettelse: Berit oppdaterer kun hjemmeside for A-laget.
Vedtak: Møtereferat godkjennes med rettelser.

SAKER TIL INFORMASJON
Sak 54/16 Referater fra undergruppene
Aldersbestemt:
Påmelding i serien: 1 MYG, 1MYJ, 5 MG, 2 MJ, 4 LG, 3 LJ, 3 SG (inkl. det ene LG-laget), 3
SG, 2 G (7’er og 11’er) og 1 J. Kioskliste klar. 2 nye vaffeljern. Oppmannsmøte for alle (over
20 møtte). Facebookgruppe for oppmenn og en for trenerforum. Trenere/oppmenn/styret må
bli bedre på samarbeid mellom lag. Kampnekt for spillere som ikke har betalt utestående fra i
fjor. Hallavgift fakturert. Påmeldingsavgifter til turnering fakturert via minidrett.no og fungert
veldig bra. Utfordringer ift organisering av idrettsskolen og fotballgruppa, rollefordeling,
fordeling av inntekter og innkjøp av utstyr må følges opp. Det er mange kamper på stadion.
Istedenfor å avlyse treninger, så kan mygg- og mini-lag spille kamper på gressbanen.

Medlemskap til trenere og oppmenn tas opp som egen sak. Hilde ber Tor om å legge nett
alle målene.
A-laget:
Har spilt en uavgjort, en tap i bortekamp og vant siste mot Valhall. Stort oppmøte på trening.
God lagånd. Søppeldugnad på 12.mai, 17.mai-kakesalg i samarbeid med Minibar1,
søppeldugnad for Skanska neste uka. Hjemmekamp lørdag. Solid støttegruppe rundt Alaget. Mye publikum.
Damelaget:
Fakturert ut kr. 24.000,- i sponsorkontrakter som kommer inn i mai. Kr. 10.000,- fra Joker. Kr.
8.600,- fra Ymber. Solgt målkontrakter for 12.000,-. Totalt kr. 54.000,-. Sponsorkontrakter På
Taket Kafe for kr. 25.000,- i varer og Storslett Auto kr. 10.000 for leiebil. Støtteapparat vil
legge ut privat for regninger inntil sponsormidlene kommer inn.
StHansturneringa:
I rute ift planlegging.
7’er-laget mottaket:
Nordreisa IL fotball har laget en samarbeidsavtale med Storslett Mottak og meldt på et 7’erlag for seniorer i Nord-Troms-serien. De dekker selv utgifter til forsikring NNF (kr. 5500,-),
påmelding kretsen (kr. 3465,-) og dommerutgifter ved hjemmekamper gjennom
dugnadsarbeid på lik linje med annen seniorfotball i klubben. De får låne A-lagets
spillertrøyer fra i fjor. Shorts, strømper, sko, leggbeskyttere holder de selv. Transport står de
også selv for.
Trenerforum:
Trenerforum i neste uke med tema om å gi de beste en enda bedre utfordring.
Anleggsgruppa:
Eget referat vedlagt sakspapirene. Kristoffer kan være anleggsleder inntil videre.
Annet:
NNF har gjort landsdekkende avtale med Synsam der alle medlemmer av NNF får tilbud om
forenklet synsprøve. Troms idrettskrets utlyser trenerstipend med søknadsfrist 20. juni 2016.
Tilkobling til kloakken fra speakerbua sjekkes opp av utviklingsavdeling i kommunen. De
melder tilbake når de har sjekket saken. Målet er å få dette i orden før St. Hans turneringen.
Tunellmasser er lagt ut på «parkeringsplassen» og grovplanert slik at området kan benyttes
som parkering av NIL. Det mangler imidlertid finplanering, grusing og komprimering.
Kommunen ber NIL om å utføre dette, da de har tatt kostnadene for skogryddingen. Elin
innhenter pristilbud fra Jowa maskin og Klasvoll. Elin setter i gang med søknad om
forhåndsgodkjenning av nytt kunstgress. Saken forelegges styret i fotballgruppa før den
sendes inn til godkjenning av kommunen. Det er søkt på kulturmidler fra kommunen og
midler fra Ishavskraftfondet 2016. Må purre på politiattester. Strømboks er bestilt. Avtale med
Avfallsservice om kompost til myggbanene og transport er gjort.
Sak 55/16 Regnskapsrapport
Vedtak: Tas til etterretning.

SAKER TIL BEHANDLING
Sak 57/16 Søknad klær trenere og oppmenn aldersbestemt
Ann-Hilde har laget et kostnadsoverslag på kr. 17.000,- på jakker til trenerne. Tove har
sjekket ift. statuttene til StHansturneringa. Tidligere år har det blitt bevilget 50% av
kostnadsrammen.
Vedtak: Styret bevilger kr. 20.000,- fra kontoen til StHansturneringa for årets sesong til klær
til trenerne i aldersbestemt. Fra neste år må dette innarbeides i budsjettet til aldersbestemt
samt en rulleringsplan på hvilke trenere som får nye jakker.
Sak 58/16 Brev fra foreldre 2001-spillere
Vedtak: Trond svarer foreldrene på henvendelsen og finner tid for et foreldremøte.
Sak 59/16 Henvendelse kioskutvalg
Det er et viktig innspill om frukt som supplement til kioskutvalget som er helt i tråd med
klubbens og idrettens retningslinjer om sunt og godt kosthold til barna.
Vedtak: Styret er positiv til saken og ser for seg et pilotprosjekt der kiosken tester ut dette
med idrettsfrukt der BAMA sponser 60% på frukt, grønt og Bendit-produkter via
www.eatmovesleep.no. Hilde svarer Rune og spør om han kan være behjelpelig med
organisering og tilrettelegging.

SAKER TIL DRØFTING
Sak 60/16 Bruk av klubbhuset
I 2015 bestemte styret av samlingsrommet skal brukes til lagmøter o.l. Det ble kjøpt inn sofa
m.m. Nå ligger det mye utstyr og rot i sofaen. Og både aldersbestemt og seniorfotball har
behov for plass til oppbevaring av utstyr.
Vedtak: Samlingsrommet skal brukes utstyr. Sofaen selges og det kjøpes bur/kasser til utstyr
til lagene. Kristoffer ber om tilbud.
Sak 61/16 Møtereferat i undergruppene og offentliggjøring
Hovedlaget har presisert at det er vedtatt og står i klubbhandboka at alle grupper og
undergrupper skal føre møtereferat som skal gjøres offentlig tilgjengelig. Det er tidkrevende,
tar mye ressurser og ofte behandles mange saker som ikke kan offentliggjøres.
Vedtak: Styret godtar ikke at undergruppene må skrive referat som skal offentliggjøres og
saken følges opp i hovedlaget.
Sak 62/16 Forslag medlem valgkomiteen for hovedlaget
Vedtak: Utsettes til neste møte

Sak 63/16 Forslag to medlemmer valgkomite fotballgruppa
Vedtak: Utsettes til neste møte
Referent: Hilde Nyvoll /fotballgruppa/ Nordreisa IL

