Møtereferat
Dato:
Tidspunkt:
Sted:
Tilstede:
Ikke møtt:

13.03.2017
kl.19:00
Kontoret idrettshallen
Hilde Nyvoll, Trond Hallen, Ann Hilde Johansen, Merete Rasmussen, Sandra
Hallen, Vidar Aamo Nikolaisen, Harald Johannessen, Beate Jaatun
Tove Frantzen Dalvik

Saksliste
SAK 20/17 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
Enstemmig vedtak: Møteinnkalling og saksliste godkjennes i tillegg til sak om idrettskolen
under eventuelt.
SAK 21/17 Godkjenning av møtereferat fra 07.02.17
Enstemmig vedtak: Styremøtereferat og medlemsmøtereferat av 07.02.17 godkjennes.

SAKER TIL INFORMASJON
Sak 22/17 Referater fra undergruppene
A-laget: A-laget har hatt treningskamp i Tromsø 11. mars mot Valhall som endte 2 - 2 og
skal ha treningskamper i Alta i uke 11. Det har vært lite utskiftinger i spillerstallen.
Dugnader: A-laget vasker klubbhuset i perioden forsvaret leier garderobene og parkeringen
ved Ymber arena.
Damelaget: Sandra orienterte. Arbeidsgruppa er godt i gang med å skaffe sponsorer.
Vaskinga av klubbhus har gått greit i forbindelse med utleie til forsvaret. Har hatt
treningskamp på Bardufoss og vant 0 – 1. Damelaget har en ung spillerstall. Skal til Alta
helga 18. mars å spille treningskamper.
Aldersbestemt: Hadde en vellykket Minicup-turnering 11. februar. Fikk inn ca. kr 10.000,- på
kiosksalg og påmeldingsavgifter. Har fått de fleste trenerne på plass. Aldersbestemt har hatt
møter med trenerne på idrettskolen. Guttelaget har hatt en treningshelg i Lyngenhallen.
Påmeldingsfrist for barnefotball er 15. mars.
St. Hansturneringen : Ny hjemmeside med påmelding via nett for årets turnering.
Deltagerne bestiller overnatting skole, camping og påmelding via nett. Komiteen jobber for
tiden med å skaffe flere sponsorer. Vanskeligere i år enn tidligere.
Sportslig utvalg: Har hatt spørsmål om laginndeling av småjentene. Det blir vurdert å melde
på et 11-erlag i tillegg til to 7-erlag for småjentene.
Annet: Merete og Ann-Hilde har vært på kretstinget. Merete holdt et innlegg om
straffereaksjoner som følge av uteblivelse fra bortekamper og fikk støtte for det.
Ann-Hilde fikk et lederstipend fra Kretsen. De som har fullmakt til å hente utstyr fra Flortex på
vegne av fotballgruppa er følgende: for aldersbestemt – Renate Karlsen og Ann Hilde

Johansen, for A-laget – Svein Kalmar Berg og Merete Rasmussen, for damelaget – Kristoffer
Jensen, Hilde informerer Flortex om dette.
Enstemmig vedtak: Tas til orientering.

SAKER TIL BEHANDLING
Sak 23/17 Valg
Valgkomiteens forslag: nytt styremedlem Harald Johannesen, ny representant for damelaget
Sandra Hallen og Hilde Nyvoll tar gjenvalg som leder av fotballgruppa. Trond Hallen
fortsetter i styret med ansvar for sportslig utvalg og foreslåes som nestleder i styret.
Enstemmig vedtak:
Leder
Hilde Nyvoll
Nestleder/sportslig utvalg
Trond Hallen
Kasserer
Tove F Dalvik
Sekretær
Beate R Jaatun
Styremedlem
Harald Johannessen
Aldersbestemt
Ann Hilde Johansen
A-laget
Merete Rasmussen
Damelaget
Sandra Hallen
StHansturneringa
Vidar Aamo Nikolaisen
Sak 24/17 Handlingsplan 2017
Enstemmig vedtak: Handlingsplanen tas til etterretning (sak om trenerløftet, kvalitetsklubb og
rent idrettslag behandles som egne saker). Ansvarsområder må fordeles i styret.
Sak 25/17 Møteplan 2017
De foreslåtte datoene i april, mai og august kolliderer med Haralds turnus. Aprilmøtet må
gjennomføres før seriestart. De andre to prøver vi å finne en løsning på slik at alle kan møte.
Enstemmig vedtak: Møteplanen godkjennes med endringer.
Sak 26/17 Søknad reisestøtte til treningskamp for dommer
Enstemmig vedtak: Søknaden avslås.
Sak 27/17 Betaling av Norway-cup-soveposer/senger for spillere, trenere, reiseledere
Soveposer/senger på Norway Cup er et tilbud man valgfritt kan benytte seg av, alternativt ta
med seg hjemmefra.
Enstemmig vedtak: Spillerne betaler soveposer og senger selv.. Trenerne og reiseledere får
dekket utgifter til soveposer og senger dersom de ønsker det.
Sak 28/17 Sponsing fra Coop til gutte- og jentelag, gensere
Coop Extra ønsker å sponse gutte- og jentelaget i aldersbestemt. Aldersbestemt har ikke
sponsoravtaler. Dersom Coop skal ha navn på drakter eller gensere må de gå inn med
midler på lik linje med de lokale sponsorene som støtter St-Hansturneringen. De største

sponsorene får navnene på draktene som benyttes under Norway Cup, stadionreklame på
Ymber Arena og/eller reklame på T-skjortene under St-Hansturneringen.
Enstemmig vedtak: Vidar kontakter Coop Extra ved Tatiana Samuelsen for å tilby
StHansturneringas sponsorpakke etter gjeldende statutter

SAKER TIL DRØFTING
Sak 29/17 Trenerløftet
NIL fotball er påmeldt trenerløftet. 31. mars til 2. april blir det et trenerkurs i grasrotfotball for
trenere innen barnefotball. Mål: å samle alle trenerne innen barnefotball i dette forumet.
Trond er trenerkontakt i klubben.
Enstemmig vedtak: NIL fotball deltar på trenerløftet.
Sak 30/17 Kvalitetsklubb, se https://www.fotball.no/klubb-og-leder/kvalitetsklubb/
Klubben får ferdige maler som gjør det lettere å drive klubben. NIL fotball jobber strukturert
og gjør mye av dette allerede. Vi vil få videre veiledning fra fotballkretsen til å bli en bedre
kvalitetsklubb. Dette arbeidet er delt inn i forskjellige nivåer.
Enstemmig vedtak: Fotballgruppa kontakter kretsen for å bli kvalitetsklubb.
Sak 31/17 Rent idrettslag, se http://www.rentidrettslag.no/
Medlemmer over 14 år skriver under en erklæring om ikke å bruke rusmidler eller
dopingmidler. Før dette er det en skolering av medlemmene i temaet.
Enstemmig vedtak: Vidar følger opp saken for fotballgruppa.
Sak 32/17 Drifts- og vedlikeholdsplan stadion, klubbhus og kiosk -UTSATT
Sak 33/17 Dommerrekruttering
Fotballgruppa har per tiden ingen dommeransvarlig. Kretsen planlegger dommerkurs på
Storslett 18.-19. mars, men ingen påmeldte. Ifbm StHansturneringen er det nødvendig med
dommerkurs hvert år. Klubben trenger flere dommere.
Enstemmig vedtak: Beate sjekker om det kan være aktuelle kandidater tilknyttet idrettslinja
ved Nord-Troms videregående skole som kan være ny dommeransvarlig.
Sak 34/17 Kunstgressprosjektet
Leder av hovedlaget, Elin Kaasen, har jobbet med kunstgressprosjektet. Dette er en viktig og
krevende jobb som må følges opp for å få det nye kunstgresset på plass på Ymber arena i
løpet av fotballferien 2017 (med forbehold om positivt vedtak i hovedlagets årsmøte 16.
Mars). Det bør etableres en prosjektgruppe sammen med Elin. Det gamle kunstgresset kan
deles opp og gis til lag og foreninger i Nordreisa. Fotballgruppa lyser ut mulighet for å søke
om å få deler av kunsgresset mot at det hentes til oppgitt dato.
Enstemmig vedtak: Hilde spør Elin om hun kan fortsette som prosjektleder for
kunstgressprosjektet. Det er ønskelig med ett medlem med fra styret i denne prosjektgruppa.

Fotballgruppa utlyser mulighet for lag og foreninger å søke om å få tildelt deler av
kunstgresset. Saken følges opp i neste styremøte.

Sak 35/17 Eventuelt
Idrettsskolen
Trond og Ann Hilde har hatt møte med trenere i idrettsskolen.
Enstemmig vedtak: Sportslig utvalg kontakter idrettsskolen og diskuterer den videre
organiseringen, spesielt med tanke på de eldste som vil være med i seriespill.

Møtet avsluttet kl. 21.30
Sekretær: Beate R .Jaatun
Nordreisa IL
fotballgruppa

