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NILs kontor

DELTAKERE

Kristian Nergård
Espen Knutsen
Jan-Olav Olsen
Trine Østmo
Laila Rasmussen
Jon Erik Næss
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Vidar

5.1.

Faste punkter
Referater
Under oppfølgingssaker vil referatet inneholde tekst fra forrige
styremøte i kursiv. Når saken er avsluttet tas teksten ut av referatet.

5.2.

Kommentarer til forrige referat
Ingen kommentar

5.3.

Regnskap
Dette ble ikke tatt opp

5.4.

Aktivitetsrapporter

5.4.1.

Revisor

Ansvarlig

INFO

Fotballgruppa
Nerskogen IL har levert en formell klage til fotballforbundet på årets
inndeling av lillegutter og lillejenter. Måten dette har vært arrangert på i
år har skapt en veldig stor ujevnhet, og lagene har vært svært
demotiverte.
Minijenter (2007) er et lite kull, og består i år av ni jenter. Til neste år blir
det seriespill for de. Vi må se på hvilke muligheter vi har for disse
jentene. Mulig samarbeidslag med KIL? Vi ønsker i utgangspåunktet ikke
å blande årskullene.

5.4.2.

Håndballgruppa
Det skal avholdes møte med foreldrekontakter, trenere og lagledere.
Treningstimene er fordelte, men det er mulig vi må trekke tre lag som
følge av for få spillere.
Vi har ikke fått ny leder for håndballgruppa.

5.4.3.

Trimgruppa
Barneidretten starter opp igjen. God oppslutning og et etterlengtet
tilbud. Vi forsøker å få inn medlemsavgiften på dette, da det er den som
genererer forsikring av barna.

5.4.4.

Skigruppa
Ingen rapportering
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Frist

5.4.5.

Sykkel

Sykkelgruppa har arrangert 2 landeveiskarusell, 1
landeveiskarusell og Z5 ritt. Under Z5 skjedde det en ulykke
mellom tilskuer og syklist.
Vil prøve på gjentakelse.
Barnetrening mandager Jacob og Siv.
Lite deltakelse.
Noah deltok på Norgescup. Gjorde det godt, men hadde en del
uhell.
Vi har kjøpt inn tidtakerutstyr som også ski kan bruke.
Johansen eiendom sponser utstyr og nummer.
Altatour
I år må man registrere seg selv. 122 registrerte.
Offinnmark
Flere vinnere som syklet under NILs fane. Disse er annonsert på
facebook.
Bingis
Tredjeplass til Charlotte, andre plass til Bongo.
5.5.

Nye saker

5.5.1.

Anleggsrapport
Olav Olsen var innom styremøtet og avleverte følgende rapport fra
anleggsgruppa:
Fotballbanen – Se punkt 4.5.5
Skileikanlegget: Byggelånet er godkjent. Selve anlegget er
ferdig. Vi skal bygge gapahuk og sportsbod på ca 50 m². Vi blir å
etablere 14 lysmaster ila høsten 2017.
Olav etterlyser noen som har mulighet til å stable opp boden på
dagtid.
Rundbaneløypa må detaljprosjekteres. Det kommer en kar opp i
slutten av august. Dette blir et samarbeidsprosjekt med GLØD.
Både fotballbanen og rundbaneløypa må inn på kommunens
liste over tiltak. Vi er på den fireårige lista, men må inn på lista
over anlegg som er spillemiddelberettiget.

5.5.2.

Økonomiplan
Jan-Olav har et eksempel på økonomiplan. Denne legges fram for neste
styremøte for endelig godkjenning. Jan-Olav tar ansvaret.

5.5.3.

Medlemsavgift/treningsavgift
Foreldrekontakt skal be om bekreftelse på at medlemsavgift og
treningsavgift er betalt.
Trine sjekker muligheter for simkort til NIL som også kan benyttes i
ipaden.
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5.6

Oppfølgingssaker fra siste styremøte

x.xx

Hjemmesiden
Vi skal få opplæring av Frikant. Alle gruppene må finne en som kan
ivareta deres ansvar på nettsiden og facebooksiden. Disse må være på
plass før vi engasjerer Frikant til opplæring.
4.5.9

4.5.8

4.5.6

4.5.5

Alle
gruppeledere

Bildedeling
Alle barn må ha foresattes samtykke for at bilder av deres barn skal
kunne brukes på Nerskogen sine nettsider. Dette gjelder typisk lagbilder,
eller andre bilder hvor barnet ikke er i aktivitet og hvor ansiktet er
hovedfokus. Kristian sjekker hvordan vi kan løse dette. Det foreslås at
dette tas inn som et eget punkt i foreldrekontrakten som skal signeres av
de foresatte i forkant av hver sesong. Det sjekkes også opp om det er
tillatt med en «den som tier, samtykker» prosedyre på dette.
Ikke avklart
Politiattest
Vi må etablere en protokoll for framvisning av politiattest. Fotballgruppa
har gjort et godt stykke arbeid her. Vi må implementere dette i hele
Nerskogen IL.
Håndballgruppa og fotballgruppa må framvise sine protokoller for
nestleder Håvard Martinsen.
Punktet anses som avklart – tas ut av neste referat.
Klubblogo på fasade
Det er et ønske om at vi får klubblogoen opp på fasaden. Kristian tar
dette opp med rektor på Saga skole, samt Alta kommune.
Det er Alta kommune som må ta stilling til dette. Kristian tar dette videre.
Fotballbanen
Fotballbanen er kostnadsberegnet til kroner 6 mill. Av disse er det ventet
at vi får 2 mill i form av spillemidler. Vi må få på plass en avtale med Alta
kommune snarest. Vi tar et møte med Aase Kristin Abrahamsen, Reidar
Olsen, Hallgeir Strifeldt og Svein Johnny Kemi.

KNE

5.5.4.

Gruppa som skal jobbe med fotballbanen må etableres. Vi har flere som
har meldt sin interesse. Det må jobbes systematisk med sponsorer,
inntekter, dugnad osv.
Kristian og Olav tar et møte med Siv Suhr og Oddvar Konst for å få på
plass avtalen som sikrer vår rett til å etablere fotballbane på Alta
kommunes eiendom. (AK er grunneier, vi eier banen)
Vi har fått aksept for flytting av ballbingen. Plassering er godjent av AK
4.5.1

4.5.2

Visakort
Tanya kan framskaffe et visakort til vår konto. Dette kan ligge på hennes
kontor, og de som har behov for å belaste dette med for eksempel avgift
for turnering, kan kontakte henne for kortinformasjon.
Dette ble ikke tatt opp, og det ikke avklart om dette er gjort.
25 årsjubileum
Vi lyser ut på Facebook om det er noen som er interesserte i å stille i en
arrangementskomite for vårt 25 årsjubileum. De får ansvaret for å finne
opplegg, dato mv. Forslaget fremmes for styret med budsjett for endelig
godkjenning. Det er ønskelig med et arrangement som også retter seg
mot våre aktive medlemmer. Trine legger ut på facebook

THK

Trine
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4.5.3

4.5.4

Kun en som har meldt sin interesse. Trine legger ut på nytt.
Nøkler
Det er mange nøkler på avveie. Alle gruppene skal lage en oversikt over Gruppehvem som har nøkler eller brikker. Dersom det er noen som har nøkler til leder
møterommet, som ikke skal ha dette, må disse levere de inn til rektor.
Det er kun styremedlemmer og Olav S. Olsen som skal ha nøkler.
Treningsavgift sofaslitere mv.
Treningsavgift for grupper som låner gymsalen på kveldstid, og kun en
gang i blant er ikke behandlet av årsmøtet. Det er framsatt et forslag på
kr 600 i treningsavgift til disse. Avgiften vedtatt.
Punktet tas ut av neste referat.

Møtet ble hevet 21:30
Neste møter er satt til følgende datoer:
19. oktober klokken 20:00
21. november klokken 20:00
Trine Østmo
Sekretær
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