Møtereferat
Dato:
Tidspunkt:
Sted:

12.09.2016
kl.18:00
kontoret idrettshallen

Deltagere: Hilde Nyvoll, Trond Hallen, Ann-Hilde Johansen, Nils Trygve Johansen, Hilde
Lund, Beate Jaatun ,Tove Dalvik, Vidar Nikolaisen
Meldt forfall : Kristoffer Selstrøm

Saksliste
SAK 68/16
Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Møteinnkalling og saksliste godkjennes.
SAK 69/16
Godkjenning av møtereferat fra 13.06.16
Møtereferat godkjennes.
SAKER TIL INFORMASJON
Sak 70/16
Referater fra undergruppene
Aldersbestemt:
Alt er i rute i aldersbestemt. Et guttelag er klart for seriesluttspill. Et småjentelag er mest
sannsynlig klar for seriesluttspill. 7-erlaget for gutter kan også bli klar for sluttspillet..
Guttelaget har fått en ny spiller, Ilyas Shirzad som har tatt overgang fra Lyngen.
Det var god deltagelse på Alta-turneringen.
7-erlaget fra Mottaket: Hilde Lund orienterte om 7-erlaget fra Mottaket. Laget har fungert
bra. Noen yngre spillere fra Mottaket har nå fått utstyr til å være med i aldersbestemt.
Damelaget: Ligger på andreplass i serien. Laget har store muligheter for å rykke opp til
2.divisjon. Laget er godt i rute både sportslig og økonomisk. Damelaget vil få noe mer i økte
reisekostnader ved et eventuelt opprykk.
St. Hans-turneringa 2016: Det er rekordomsetning og overskudd dette året. Overskuddet er
på kr 284.000,- for turneringa i 2016. Flere lag har deltatt enn tidligere og turneringa har økt
omsetninga særlig i salgsteltet og i kantina på videregående.

A-laget:
A-laget har ikke fått spilt alle kampene de ønsker hjemme, da bortelagene har uteblitt fra de
oppsatte seriekampene. Laget får lite sportslig utvikling når de ikke får spille de oppsatte
seriekampene.
Laget har fått to nye spillere, Espen Nordstrand og Magnus Wikre. To spillere er ute for
sesongen. Thomas Olsen og Atle Sandøy.
.
Annet:
Helene Hanssen og Lisbeth Albrigtsen har trukket seg fra styret i Hovedlaget. Det blir lagt
nytt gulv i idrettshallen. Det er kjøpt inn ny gressklipper til fotballgruppa.
SAKER TIL DRØFTING
Sak 71/16 og 72/16
Klager
Når det gjelder klager fra foreldre, spillere, dommere eller andre til det som skjer under
kamper hvor nordreisaspillere, trenere eller andre er involvert skal Sportslig utvalg ved Trond
Hallen behandle saken innen tre dager fra klagen er mottatt.
Vedtak: Sportslig Utvalg ved Trond Hallen skal behandle de innkomne klager til
fotballgruppa innen tre dager.
Sak 73/16
Søknad støtte til innkjøp av utstyr
NIL har mulighet til å søke om støtte til innkjøp av treer mål.
Vedtak: Trond undersøker om behovet for tre-er mål er reell og om NIL skal søke om
støtte til dette.
Sak 74/16
Innspill til leieavtale sentralbaneanlegg for Nord-Troms videregående
Fotballgruppa ønsker å videreføre eksisterende avtale.
Vedtak: Styret i fotballgruppa ønsker å indeksregulere leieavtalen mellom NIL og
Nord-Troms videregående skole.
Sak 75/16
Avslutning aldersbestemt fotball
Aldersbestemte lag vil ha en avslutning for fotballsesongen 2016.
Vedtak: Fotballgruppa har kr 20.000 til fordeling på avslutning til aldersbestemte lag.
Sak 76/16
Oppmerksomhet til frivillige i fotballgruppa
Vedtak: Fotballgruppa bidrar med kake til Steinar Toresen som går av som bingoansvarlig 01.01.2017.

Sak 77/16
Idrettslagets 70-årsjubileum
Vedtak: Fotballgruppa undersøker muligheten for å ha middag/bankett i Saga Skihus
for å feire 70-årsjubileumet siste helga i oktober. Hilde Nyvoll og Hilde Lund
undersøker priser på mat, musikk og avklarer bruk.

Saker til behandling
Sak 78/16 Regnskap
Tove orienterte. A-laget har et overskudd. Damelaget har også et lite overskudd.
Aldersbestemt har et underskudd på ca kr 47.000. Andre tilskudd er budsjettert med kr
130.000. Foreløpig er det ikke kommet inn noe på denne posten i regnskapet. Dette vil endre
seg når 30 % av overskuddet fra St.Hansturneringen blir overført til fotballgruppa.
Sak 79/16 Ny bingo-ansvarlig
Vedtak: Tove F. Dalvik kontakter aktuell kandidat for vervet.
Sak 80/16 Valg av medlemsansvarlig
Vedtak: Aldersbestemt ved Ann Hilde Johansen og Damelaget ved Trond Hallen går
over medlemslistene i samarbeid med Asbjørn Tretten og sender regning til de som
ikke står registrert i Min Idrett.
Sak 81/16 Representant fra fotballgruppa til profileringsutvalg
Vedtak: Beate Jaatun stiller fra fotballgruppa som representant til profileringsutvalg.

Sekretær: Beate R .Jaatun
Nordreisa IL
fotballgruppa

