
 
 
 
 
 
 

Protokoll fra styremøte 
 
Tid:  10. august 2021 kl 19.00-21.15 
Sted:   Klubbhuset 
 
Innkalt: Terje W. Jacobsen (nestleder/idrett) (FORFALL) 

  Kjersti Larsen (økonomi) 
  Jon-Willy Rydningen (materiell) 
  Anne-Cecilie Rymoen (infrastruktur) 

Anne-Britt Tollefsen (arrangement) 
Kåre Arthur Trobe (marked)  

Tuva M. Jacobsen (ungdomsrepresentant) (FORFALL) 
Aina Kristiansen (vara) (IKKE TIL STEDE) 

Linn Oppegaard (vara ungdomsrepresentant) (FORFALL) 
Knut Refsdal (leder) 
 

 

IDRETT 
 

Sak 1 Trening Vedlegg Oppfølging 

 • Oppstart trening: Mandag 16.08.21. 
• Statusoppdatering:  

o Friidrettsskolen: Det er ca ti utøvere i 
friidrettsskolen som ønsker trening to ganger i 
uka. ABT og ACR tar ansvar for dette, 

onsdager kl 17.30. 
o Gruppe 1 og 2: Fungerer bra. 
o Gruppe 3: Fungerer bra. Det settes i gang en 

athletix-gruppe ledet av Kristine Grønberg 

som per nå har ca fem deltakere. 
o Sprint/hopp: For tida bare Linn Oppegaard, 

men Oliver Tollefsen er snart i gang igjen. 
o Senior langdistanse: Har passert 50 

medlemmer. Fungerer bra. 
• Trenerattest: NFIF ønsker at alle trenere skal 

gjennomføre dette. Vi forventer at våre trenere 

gjennomfører en gang i året, og oppgraderer om de 
går fra å trene barn til å trene ungdom. Det handler 
om bevisstgjøring og holdninger til trenerrollen og 
treninger/idretten, forventninger til utøvere og 

utøveres forventninger til treneren. Når man er ferdig 
med selve testen kommer man til en ressursside med 

mye fint innhold i forhold til trenerrollen. 
Gjennomføringen blir lagt i kompetansebevisene i Min 
idrett. Informasjon om dette blir gitt i trenerforum 
27.09.21 kl 19.00. ABT sender innkalling i samråd 
med TWJ. 
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ARRANGEMENT 
 

Sak 2 Stevner og arrangementer Vedlegg Oppfølging 

 • 09.06.21 Treningsstevne: 56 utøvere. Fungerte bra. 
• 19.06.21 Sparebank1-lekene: Gikk veldig bra. 
• 21.06.21 Craftkarusell: Fungerte fint. 

• 28.06-02.07.21 Sommerfriidrettsskole: Fulltegnet 
med 75 påmeldte. Vellykket. 

• 03.-04.07.21 KM med mangekamp og Craftkarusell: 

 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

Mye positive tilbakemeldinger. Vi klarte dette nesten 
uten ekstern hjelp. 

 
• 23.08 Foreldremøter for Friidrettsskolen og Gruppe 1-

2 kl 17.00 og 18.00. KR tar ansvar, mens ABT sørger 
for innkallinger. 

• 28.08 Aktivitetsdag, Nesparken: Friidrettsskolens 

trenere forespørres om å bidra. 
• 30.08 Klubbkveld med salg av klubbtøy og mat. 
• 03.-05.09 UM, Trondheim: Ca ti utøvere fra MIL blir 

med. Det blir felles buss fra Østfold. 

• 08.09 Treningsstevne. 
• 25.09 Klubbmesterskap. 

• 17.10 Sesongavslutning kl 12.00 
• 2022 Treningsleir. 
• UM-søknad 2023: Moss kommune har gitt støtte til 

søknaden og arbeider med de ulike komponentene 
som involverer dem. ABT og KR får til et møte med 
Unn Merete Lie Jæger, og deretter med kommunen. 

• Vi vil få til et arrangement med en kapasitet som 

f.eks. Jann Post, der egne og andre utøvere er 
målgruppe. 
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ØKONOMI 
 

Sak 3 Statusoppdatering Vedlegg Oppfølging 

 • Resultatrapport: Rapport for januar-juli viser god 

kontroll. 
• Budsjett 2021 ble justert. 
• Søknader: Støtteordningen for spillemidler til utstyr 

(kr 107.122) og Drifts- og aktivitetsstøtte fra Moss 
kommune. 

• Innkjøp: TWJ la fram oversikt vedrørende 
utstyrsbehov:  

o Tjuvstartanlegg: 137.000,- 
o Frontkamera, HR: 26.500,- 
o Start-PC: 7.500,- 
o Resultatservice-PC: 3.500,- 
o Pivot Cable Smith Rack: 28.850,- 

o Olympiske stenger: 4.000,- og 4.500,-  
o Telt 3x3:14.050,- 

• Saken fortsetter på neste styremøte der innkjøp må 
ses i sammenheng med blant annet: 

o Frontkamera er det behov for uansett. 
o Vi trenger også ny staver. 
o Medfører dette anlegget at vi også må kjøpe 

nye startblokker? 

o Hvilke konsekvenser gir det for eventuelle 
elektroniske startpistoler? 

o Vi trenger flere nettbrett til Opentrack. 
o Kan utstyr leies? Dette kom opp fordi 

kostnaden er stor for relativt lite bruk, fordi 
slikt utstyr raskt blir utdatert og fordi vi har 
utstyr som vi ikke har brukt i år på grunn av 

at for få kan det. 
o Kostnadsbruk utstyr vs. kostnadsbruk for 

trening og sosiale tiltak. 
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MARKED 
 

Sak 4 Inntektskilder Vedlegg Oppfølging 

 • Grasrotandelen: https://www.moss-avis.no/5-67-
1297067. Potensiale? 

• Panteautomat-ordningen: Rema Mosseskogen har hatt 
Kambo IL og Eika lenge. Kanskje på tide å få byttet ut 
en av de til Moss IL? 

• Se også: https://www.krafttilidretten.no/article/slik-
tjener-du-penger-til-idrettslaget-ditt  

• KAT og TWJ har utarbeidet et arbeidsnotat for 
markedsarbeidet. 

• Det arbeides med sponsorkontrakt og 
utøversponsorat. 
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Sak 5 Salg av navnerettigheter til Melløs stadion Vedlegg Oppfølging 

 • Dialogen mellom klubbene er god og det er gitt 
beskjed til kommunen om at vi vil bli enige om 
fordelingen. 

 KAT/TWJ 

 
 

INFRASTRUKTUR/MATERIAL 
 

Sak 6 Material Vedlegg Oppfølging 

 • Materielloversikt i samarbeid med materialforvalterne 
er i ferd med å bli utarbeidet.  

• Moss kommune er kjent med behovet for at det bør 
foretas en nysprøyting av toppdekket og vil legge 

fram behovet for midler til dette i arbeidet for 
økonomiplanen for 2022-25. Dersom det bevilges 
midler til formålet, vil kommunen gå i dialog med oss 
om en eventuell nysprøyting skal utføres i 2022 eller i 
forkant av UM i 2023. 

 JWR 

 

Sak 7 Klubbtøy Vedlegg Oppfølging 

 • Status: ACR og TWJ gjennomgår innkjøpsbehov og 
sørger for bestilling. 

 ACR/TWJ 

 

Sak 8 Klubbhuset Vedlegg Oppfølging 

 • Fretex er villig til å bistå i en omgjøring av klubbhuset 
for å gjøre det mer til et oppholdssted for utøverne 

før, etter og utenom trening/arrangementer. 
Samholdskomiteen får dette som en oppgave. 

 KR 

 

Sak 9 Låser/nøkler Vedlegg Oppfølging 

 • Det er tatt kontakt med MKE for å få skifta låser i våre 
dører på Melløs. 

 KR 

 

Sak 10 Nytt servicebygg Vedlegg Oppfølging 

 • Nytt servicebygg: Kiosk på fotballkampene kan ikke 
settes i gang 14.08.21, men vi håper på 21.08.21. 

 KR 

 
 

ADMINISTRATIVT 
 

Sak 11 Møteplan Vedlegg Oppfølging 

 • 07.09, 12.10, 16.11, 14.12, 11.01, 15.02.   

https://www.moss-avis.no/5-67-1297067
https://www.moss-avis.no/5-67-1297067
https://www.krafttilidretten.no/article/slik-tjener-du-penger-til-idrettslaget-ditt
https://www.krafttilidretten.no/article/slik-tjener-du-penger-til-idrettslaget-ditt


 
 
 
 
 
 

• JWR fremmet forslag om at styremedlemmene i 
forkant av styremøtene sender noe skriftlig til 
sakslista på sine respektive områder slik at 
detaljnivået på styresakene kan reduseres. KR minner 
om dette. 

KR 

 

Sak 12 Rutiner Vedlegg Oppfølging 

 • Gjennomgang av oppgavebeskrivelser for tillitsvalgte 
og årshjul 2021 utsettes til september-møtet. 

 KR 

 

Sak 13 Samholdskomite Vedlegg Oppfølging 

 • ACR og TJ bes om å være med. I tillegg har vi en 
runde på e-post om flere forslag. Komiteen sees i 

sammenheng med omgjøring av klubbhuset. Det 
informeres om saken på foreldremøter. 

 KR 

 

Sak 14 Plastbruk i idretten Vedlegg Oppfølging 

 • Fra 3. juli er det ikke lenger tillatt å selge engangs 
plastprodukter i Norge (bestikk, tallerkener, sugerør, 
rørepinner, ballongpinner og bomullspinner, i tillegg til 
take-away matbeholdere og drikkebegre som er laget 
av isopor).  På idrettsarrangementer og konkurranser 
brukes det engangsprodukter i plast i store mengder. 

Slike produkter må nå byttes ut. Produkter på lager er 
det lov å bruke opp. Forbudet gjelder kun salg. 

  

 

Sak 15 Handlingsplan 2020-22 Vedlegg Oppfølging 

 • Gjennomgang av status utsettes til neste møte.  KR 

 
 
Moss, 12.08.21 
Knut Refsdal  

 
 
 


