
 
 
 
 
 

 

Protokoll fra styremøte 
 
Tid:  22. november 2021 kl 19.00 
Sted:   Klubbhuset 
 
Innkalt: Terje W. Jacobsen (nestleder/idrett) 

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

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

Tuva M. Jacobsen (ungdomsrepresentant) (FORFALL) 
Linn Oppegaard (vara ungdomsrepresentant)  

Knut Refsdal (leder) 
 

 

IDRETT 
 

Sak 1 Trening Vedlegg Oppfølging 

 • Status kasthallen: Midlertidig bruksendring er 
innvilget. Gebyr påklages. 

• Lerøysamlinger 2022. 
• Treningssamlinger for utøvere i Østfold 15+: Åtte 

deltakere fra MIL var med på den første samlingen 
forrige helg. 
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ARRANGEMENT 
 

Sak 2 Stevner og arrangementer Vedlegg Oppfølging 

 • 15.12 Gruppe 1-sprint/hopp: Juleavslutning. 

• 17.12 Friidrettsskolen: Juleavslutning. 
 

• 2022 Terminliste.  
• UM, Steinkjer: På grunn av både reise og opphold, 

settes det en frist for når utøvere må klare kravet for 
å bli med. Hvis man klarer kravet etter denne fristen, 

må reise og opphold dekkes selv. 
• Tinestafetten: Vi avventer hvorvidt vi skal arrangere 

til mer informasjon er på plass, men i utgangspunktet 

er vi positive. 
• Sommerfriidrettsskolen: Sirianne Rymoen er forespurt 

om å være ansvarlig. 
• 2022 Treningsleir for utøvere 15+: Det er ikke aktuelt 

i påska 2022, men muligens senere på året eller i 
2023. 
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Sak 3 UM-søknad 2023/24 Vedlegg Oppfølging 

 • Søknad må sendes innen utgangen av 2021 for UM 
2023. 

• Vi har vært i kontakt med Moss kommune, som 
støtter søknaden og som vil stille opp med praktisk 
hjelp. Kommunen vil sørge for nysprøyting av 
banedekket på Melløs. Eventuell økonomisk støtte fra 

kommunen må avklares. 

• Vi har vært i kontakt med Østfold friidrett. 
Tilbakemeldingene er at kretsen ikke har så mye å 
bidra med, men at vi må gå direkte på klubber, særlig 
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Fredrikstad og Sarpsborg for direkte avtaler. Dette 
klarer vi ikke alene. Kontakt er tatt og per 17.11.21 
har vi fått svar fra Fredrikstad og Sarpsborg. 

• Erfaringer fra de siste års arrangører tilsier et behov 
for et prosjektstyre på ca 10 medlemmer, ca 300 
frivillige/funksjonærer, ca 20 forbundsdommere og ca 
30-40 kretsdommere. Antall deltakere i UM er ca 800 

(med gjeldende format, årsklassene 15-19). 
• Styrets begrunnelser for eventuell søknad: 

o Noe stort å trene fram imot på hjemmebane 
for klubbens egne utøvere. 

o Mulighet til å bygge klubb ved å engasjere 
mange utøvere, foresatte og andre. 

o Økonomisk overskudd som vil gi nye 
muligheter. Dette forutsetter blant annet 
sponsorer. 

o Rekruttering. 
• En stor utfordring: Det er vanskelig å få nok foresatte 

og andre til å stille opp på dugnad, noe som er helt 
nødvendig for UM. Her må vi avklare:  

o Hva kan andre friidrettsklubber i Østfold (og 
andre steder) bidra med, eventuelt mot 
betaling? Kan andre klubber f.eks. ta ansvar 
for hver sine øvelser? 

o Hva er erfaringene til tidligere 
mesterskapsarrangører i Moss når det gjelder 

å engasjere frivillige utover egne medlemmer? 

o Finnes det andre klubber, foreninger og/eller 
skoler som kan bidra mot betaling (f.eks. med 
prosjektorganisering, strømming)?  

• Basert på egne og andres erfaringer med UM og andre 
arrangementer mener vi at frivillige/funksjonærer og 
dommere bør være mulig å få på plass. 

• Det avgjørende: Har vi nok folk som kan jobbe med 

UM uten at det går utover daglig drift av klubben før 
og etter arrangementet? Her trengs det nye folk inn 
enn de som er engasjerte i dag, for enten å gjøre UM-
jobben eller for å frigjøre nåværende frivillige til å 
gjøre UM-jobben. Det kan også være mulig å lønne en 
prosjektleder i en periode, noe som vil redusere et 

eventuelt overskudd, men som allikevel kan være 

riktig. 
• Følgende har meldt seg til å være med i 

prosjektstyret: Kåre Arthur Trobe (marked, sammen 
med en til), Marit Skei Andersen, Monica Stålby 
(kiosk/mat), Fredrik Arnesen, Bjørn Brobak (og 
muligens Per Vallner). 

• Momenter som må avklares: 
o Noe kontakt med store sponsorer som Moss 

kommune og Sparebank1. 
o De andre klubbene i Østfold gis tydeligere 

beskjed om at vi er avhengig av mer enn 
«gode lykkeønskninger». 

o Rollene i prosjektstyret må beskrives. 

• VEDTAK: Vi søker ikke UM 2023/24, men er positive 
til å søke på et senere tidspunkt. Hovedårsakene er 

manglende interne ressurser og lite respons blant de 
andre klubbene i Østfold. Før det er aktuelt å søke må 
vi bygge klubb nedenfra. 

 
 



 
 
 
 
 

 
 

 

ØKONOMI 
 

Sak 3 Status Vedlegg Oppfølging 

 • Regnskapsrapport 07.11.21 tatt til orientering. 
• Status for innkjøp vedtatt i forrige styremøte: Alt er 

innkjøpt og ankommet. 
• Kaffemaskin: Kaffemaskinen er ødelagt. Vi forsøker å 

reparere, men ny kan bli aktuelt. 
• Fotballkiosk 2021: Overskuddet for 2021 er på ca kr 

4.700, som skal deles med Rapid Athene. Vi inviterer 
Rapid og MFK til en prat om videre kioskdrift. 

• Budsjett 2022: Det tilsendte utkastet justeres etter 
samtalene på neste styremøte. 
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MARKED 
 

Sak 4 Inntektskilder Vedlegg Oppfølging 

 • Klubbsponsing: Vi forsøker å få fire draktlogo-
sponsorer på 25.000 hver i løpet av høsten/vinteren. 
Pengene er tiltenkt treningsleir for de største. 

• Dugnad: Rune Jørgensen Transport, Våler: Lageret 
skal være tømt innen 10. desember og vi må være 

ferdig med jobben innen 1. januar. Vi satser på 

dugnad 11. desember. 
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INFRASTRUKTUR/MATERIAL 
 

Sak 5 Material Vedlegg Oppfølging 

 • Saker i arbeid: 
o Vinsj og heising av hinder i taket i bod 1. Det 

er mulig dette vil bli ordnet på en annen måte. 
• Til informasjon: 

o Strøm på indre bane: Det er lagt opp til strøm 
i de kummene som er nærmest Løken-feltet. 
Kommunen har satt ned dunker med skrulokk 
og kabeltromler for at det skal være strøm 

tilgjengelig og tett. Kabeltromlene er borte, og 

kommunen regner med de befinner seg et 
sted på stadion som MIL har tilgang til. Hvis 
det ikke er strøm i selve kummen, kan sikring 
ha gått og kommunen sjekker dette.  

o Sand til lengdegropene: Det ble fylt på ny 
sand i hoppegrop både på Melløs og i 
Mossehallen i fjor, men det har sunket litt. 

Kommunen etterfyller med sekker til overs, og 
bestiller mer til våren. 
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Sak 6 Klubbtøy Vedlegg Oppfølging 

 • Mer juniorklær er bestilt. 
• Vi har behov for mer kontroll med klubbtøyet. Derfor: 

Kun ACR og ABT kan ta ut tøy fra lageret. 

• Vi satser på mulighet for salg av klubbtøy en gang i 
måneden. 

• Prisene på klubbtøy må økes. 
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Sak 7 Klubbhuset Vedlegg Oppfølging 

 • Status omgjøring av klubbhuset for å gjøre det mer til 
et oppholdssted for utøverne før, etter og utenom 
trening/arrangementer. Samholdskomiteen følger opp. 
ACR tar ansvar og oppmennene samt TJ og Hannah 

Johannessen spørres om å være med.  

 ACR 

 
 

ADMINISTRATIVT 
 

Sak 8 Møteplan Vedlegg Oppfølging 

 • 20.12 (spesialmøte for å snakke klubbutvikling, der 
også andre inviteres), 11.01 (styreseminar), 15.02, 

17.03 (årsmøte). 

 KR 

 

Sak 9 Utøverkontrakter Vedlegg Oppfølging 

 • Fram til neste sesong er det behov for å se på 
utøverkontraktene, stipendsystemet og hva som 
dekkes fra klubbens side. 

 KR 

 

Sak 10 Eventuelt Vedlegg Oppfølging 

 • Utkast til MIL-guide 2022. 
• Orientering fra innspillsmøte vedrørende kommunens 

plan for Høyda. 

• Moss idrettsråd inviterer til innspillsmøte på Teams 
29.11.21 kl 19-21 med bakgrunn i møtet vi hadde 

tidligere i år i forbindelse med avlysningen av 
aktivitetsdagen 2021. Ved siden av vår tradisjonelle 
allaktivitetsdag, lørdag 3. september 2022, tenkes det 
f.eks. allidrettsuke hvor noen klubber samarbeider om 
tilbud og lokaler. Tidsrom kan være rett etter/før 
skoleåret, andre skoleferier, helger. Idrettsrådet 
ønsker i løpet av møtet at klubbene kommer med 

innspill til konkrete aktiviteter og gjerne i samarbeid 
med andre lag, og forteller litt om hvilke ønsker og 
behov de har. Moss idrettsråd kan koordinere 
aktivitetene slik at det blir lettere for klubbene. Målet 
er at flest mulig barn og unge skal kunne drive med 
organisert idrett og øke klubbenes rekruttering. 

• NFIF har oversendt kr 25.000,- i økonomisk støtte til 

klubben øremerket Linn Oppegård for sesongen 2021. 
Pengene skal brukes til idrettslige formål. 

x KR 
JWR 

 
 
Moss, 23.11.2021 

Knut Refsdal  
 
 
 


