STYREMØTE I MOSS IDRETTSLAG
PROTOKOLL: 3/2018‐2019
Tid:
Sted:

Tirsdag 15. mai 2018 kl 18.00 ‐ 20.30
Melløs stadion

Til stede:

Øivind Røraas, leder
Runar Sjøblom, økonomi
Anne‐Britt Tollefsen, arrangement
Lene Salvesen, infrastruktur
Eva Nordqvist, idrett
Ungdomsrepresentant (ikke fått innmeldt navn)
Styremedlem marked (trukket seg etter årsmøtet)
Ingen

Ikke til stede:
Andre til stede:

SAKER:
Sak 1 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Vedtak: Protokoll 2/2018‐2019 godkjent uten merknader.
 Ny hjemmeside – Bjørn Brobak venter på et utkast fra valgt leverandør. Vil
legge det fram for styret så snart det foreligger.
 God tilbakemelding på TINEstafetten. Honnør til arrangementsansvarlig!

Sak 2 Idrett
a) Lillehammer – pr dd er 23 utøvere påmeldt tur. Det er nå tilstrekkelig med
transportkapasitet begge veier.
Vedtak: Egenandel, ‐ kr. 1500, skal betales inn på konto til MIL senest en uke før
avreise. Runar sørger for at Anne‐Britt får overført midler til konto for matkjøp etc.
Det må velges løsninger på matservering som skaper minst mulig arbeid for
reiselederne.
b) Påmelding til stevner uten å møte ‐ det er stadig utøvere som ikke møter til
stevner/øvelser de har meldt seg på. Dette er kostbart for klubben, og kan ikke
aksepteres.
Vedtak: Utøvere som ikke møter uten godkjent fraværsgrunn må betale
startkontingenten selv. Sykdom er selvfølgelig gyldig grunn for forfall!
Utøvere som er skadet på tidspunktet for påmelding og likevel melder seg på stevne
må også dekke startkontingenten selv dersom de ikke starter. Skulle utøveren bli
skadefri vil klubben i stedet benytte etteranmelding. Unntatt her er stevner/øvelser
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c)

d)
e)

f)

som utøverne melder seg på i samråd med trener (for eksempel ved mesterskap
hvor det ikke er mulig med etteranmelding).
Mangel på trenere – store grupper og stor spredning i alder. Gruppe 1 er fortsatt
uten ansvarlig trener. Flere har gitt uttrykk for at de kan bidra med litt
teknikktrening, men vanskelig å finne noen som er villige til å ta ansvar. Vi bruker de
ressursene vi har fram til ferien, og må ha på plass en løsning til oppstart etter ferien.
Manglende innbetaling av medlemskontingent aktive – samtlige har betalt. AB
sjekker listene om alle fortsatt er med.
KM Østfold – er et prioritert stevne.
Vedtak: Max 3 øvelser per aktiv per dag. Vi betaler ikke startkontingent for utøvere i
målgruppen som vil delta i andre stevner disse dagene.
Treningssamling/leir april 2019 – Anne‐Britt har fått tilbud fra Skien fritidspark.
Tilbudet gjelder lørdag – tirsdag med fullpensjon og tilgang til fasiliteter inkl en økt i
badeland. Pris i flersengsrom ca 2000. Det anses svært akseptabelt. Aktuell alder:
13+. Det sjekkes for interesse (aksjon Anne‐Britt)

Sak 3 Arrangement
a) Mosselekene – VU‐spelen – hvordan forholder vi oss til utøvere som ønsker å delta
på andre stevner i stedet for våre egne?
Vedtak: Utøvere som prioriterer andre stevner fremfor våre egne må selv dekke
startkontingenten. (I utlandet må startkontingenten betales på stedet).
b) Sommerfriidrettsskolen – e‐post fra Liselotte ble videresendt Øivind som foredro
saken da Eva i utgangspunktet er inhabil. Det samme gjelder Runar.
Vedtak: Retningslinjer for uttak av instruktører til Friidrettsskolen/ idrettsleker ble
nedfelt – se vedlegg.
Instruktørliste for idrettslekene 2018:
For Idrettslekene 2018 ble følgende liste vedtatt i prioritets rekkefølge i henhold til
gitte kriterier. Antall instruktører vil være avhengig av antall deltakere. Maksimalt
antall deltakere er satt til 50, en instruktør pr max 10 deltakere + 1 ekstra gir totalt 6
instruktører (inkl leder):
Leder:
Liselotte Rymoen (bestemt tidligere)
Instruktører: Atcha Prommetta
Sirianne Rymoen
Linn Oppegaard
Ellen Sjøblom
Astrid S. Refsdal
Det forutsettes at leder og instruktører kan fremvise godkjent politiattest.
Instruktører får samme honorar som i 2017.
(Øivind forelegger Liselotte resultat, Eva sørger for at det blir sendt ut papirer ifm
poitiattest og lager arbeidsavtaler).
c) Diverse nye retningslinjer – utgår til neste møte.
d) Tidtaker til Mosselekene etc – pr dd har vi ikke tidtaker til Mosselekene. Det er
svært bekymringsfullt. Øivind sjekker alternativer. Må vi avlyse?
Vedtak: Øvelsesutvalget reduseres uansett med øvelser hvor det har vært dårlig
deltakelse tidligere år.
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Sak 4 Infrastruktur
a) Klær – siste bestilling / status – siste bestilling vil ankomme 5. juni. Klesbestillinger
må begrenses til 2 ganger i året, og kunngjøres i god tid.
b) Nøkler klubbhus – retningslinjer ++ ‐ manglende oversikt over hvem som har nøkler.
Vedtak: Øivind sjekker mulighet for en egen systemnøkkel til kontor, kjøkken og
lager.
c) Kjelleren – retningslinjer bruk og rengjøring må på plass.

Sak 5 Økonomi
 Pr april ligger vi godt an i forhold til budsjettet.
 Kiosksalg har gitt gode inntekter så langt i år.

Sak 6 Eventuelt
a) (Fra forrige møte) Utstyr. Høydelist er ødelagt, må erstattes. Gjennomgang og
kontroll av alt utstyr må gjøres så snart som mulig. Det må lages liste over hva vi har
– og hva vi eventuelt bør anskaffe av trenings‐ og konkurransemateriell.
Ødelagt/utslitt utstyr repareres eller kasseres (aksjon Runar og Ivar).
b) Politiattester – foreløpig dårlig respons fra de som har blitt avkrevd attest.
(Følges opp, Eva)
c) TV‐en virker ikke – mangler kort og kortholder.
Vedtak: Runar bestiller.

Neste styremøte ble ikke fastsatt.

Moss, 18. mai 2018
Eva Nordqvist
Referent
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