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Protokoll fra styremøte i Moss Idrettslag 
 
Møtenummer:   1/2018-2019 
Dato:   20. mars 2018     
Kl:   18.00    
Sted:   Melløs stadion   
 
Til stede:  Øivind Røraas, leder 
   Runar Sjøblom, økonomi 
   Anne-Britt Tollefsen, arrangement 
   Lene Salvesen, infrastruktur 
   Eva Nordqvist, idrett   
Ikke til stede:  Ungdomsrepresentant (ikke fått innmeldt navn) 
   Styremedlem marked (trukket seg etter årsmøtet) 
Andre til stede:  Ingen 
 
 
 
Sakliste 
 

 Konstitusjon av styret  
 Eventuelt – orienteringer fra leder og runde med status/saker fra styremedlemmene 

 
Informasjonssaker /saker med aksjonsansvarlig/frist 
 Emne Ansvar Frist 
1. Treningstider er tildelt for sommerhalvåret som før  
2. Brukermøte for brukerne av Melløs (MIL, Rapid og MFK) 

med kommunen 21. mars. Øivind og Eva møter. Viktig at 
kommunikasjonen mellom brukerne foregår på ledernivå, og 
at det ikke forekommer ballspill på matta i treningstiden

Øivind 
og Eva 

21. mars 

3. Det foreligger ønske fra MFK om å benytte kjelleren til 
trening mandag til fredag fra kl. 1600 – 1700. Kan 
aksepteres dersom vi kan få til en vinn-vinn situasjon, f eks 
avtale om langvarig drift av kiosk. Kiosken er for øvrig i så 
dårlig forfatning av den må oppgraderes før sesongstart.

Øivind ASAP 

4. Det vil ikke komme sponsormidler fra ASKO i 2018. Vi kan 
imidlertid få «sponsing» i form av pappkrus og kaffe – noe 
som er til stor hjelp. Øivind undersøker om det er mulig å få 
sennep/ketchup/syltetøy i tillegg. 
 

Øivind 
 

ASAP 
 

 
5. 

Henting av brukte juletrær var en god tanke, men ble ingen 
suksess. Skal det gjentas må det organiseres annerledes og 
pris reduseres.
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6. Medlemsregistrering i NIF må være utført før 30. april. Øivind 30. april
7. Søknadsfrist for kommunale midler er 1. april. Søknad må 

utarbeides og sendes kommunen.
Øivind 1. april 

8. Endring i styresammensetning må meldes til 
Brønnøysundregistrene. Må gjøres av leder.

Øivind ASAP 

9. 
 

Sparebank- og Gjensidigestiftelsen deler hvert år ut midler 
til ulike prosjekter/utstyr. Dette må vi forsøke å utnytte. Frist 
hhv 1. og 15. sept. 

Øivind 
+ alle 

10. august 

10. Sjekke tilganger til lagets bankforbindelser og vurdere hvor 
det er hensiktsmessig å opprette konto iht årsmøtevedtak 
(sperring av midler) 

Øivind 
+ Runar 

ASAP 

11. Tinestafetten er 8. mai. Ca. 170 lag er påmeldt. Anne Britt 
og Eva ivaretar dette i samarbeid. Anne B lærer opp Eva. 
Utstyr kommer før 1. mai. Poser må pakkes. Funksjonærer, 
heatfordeling, tidsskjema…. 
Kiosk under Tinestafetten ble vurdert og forkastet for dette 
året. 

Anne B 
+ Eva  

I så god tid 
som mulig 
før 8. mai. 

12. Tur til Lillehammer ifm Veidekkelekene. For sent å vurdere 
andre stevner, vi går for Lillehammer i år også. Har pr dd 
ikke noe sted for overnatting. Øivind sjekker med FIF om 
det er mulig å bo med dem. 

Øivind ASAP 

13. Kurs: Friidrett for barn. Når arrangeres neste? Sjekk med 
NFØ. 

Eva ASAP 

14. Anne Britt har avtalt opplæring i resultatservice for aktuelle 
kandidater 

Anne 
Britt 

ENO 

15. Behov for flere startere. Må sjekke kriterier for krav og 
hvem som kan holde. 

Øivind ASAP 

16. Sommerskole – friidrett. Anne Cecilie og Liselotte har holdt 
i dette. Når – lengde … hvem? Status?

Eva ASAP 

17. Salming-karusell. En av trenerne som er kjent med ungene 
må være med. Stevnene bør fordeles mellom trenerne. Leder 
friidrettsskolen sørger for dette.

Eva ASAP 

18. Lerøy-samling i Moss onsdag 25. april. Gitt føringer? 
Sjekker med NFØ 

Eva ASAP 

19. Østfoldstafetten tirsdag 24. april. MIL må stille lag. Eva ASAP
20. Tilleggsbestilling av klær. Behov i form av lise foreligger. 

Lene sjekker med Nina og teller opp og forelegger liste over 
lager for styret før det fattes vedtak om bestilling.

Lene ASAP 

21. Gammelt, avskrevet treningstøy på lager kan deles ut til 
friidrettsskolen, evt andre. 

Lene  

22. UM 2018 er i Overhalla. Overnatting er bestilt av kretsen. 
Fly bør bestilles ASAP. Hvor mangeutøvere /hvilke er 
aktuelle for UM? 

Eva ASAP 

23.  GDPR – personvernsforordning som trer i kraft 25. mai. Vi 
må få på plass nødvendig dokumentasjon.

  

24.  Politiattester. I Moss IL skal alle trenere over 15 samt styret 
ha dette i orden.  

Eva ASAP 
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Neste styremøte 

 
Møte 2/2018-2019 18. april kl. 18.00 – 20.00 på klubbhuset 
  


