Hallo MIL-medlemmer og andre MIL-venner!

Som dere ser så innfører vi nå «Lederens hjørne» på hjemmesidene. Vi tar lærdom av årets
årsmøte og skal bruke blant annet hjemmesidene til å informere om hva som skjer. Tanken er at
jeg som leder, på en enkel måte kan formidle litt om hva vi arbeider med for tiden og hva som
rører seg rundt Moss IL. I første omgang så vil jeg forsøke å legge ut litt hver måned, og så får
vi se om vi skal justere intervallene noe etter hvert. Protokollene fra styremøtene vil også bli lagt
ut etter hvert som de blir godkjent.
Årsmøtet er overstått og det nye styret har så smått startet sitt arbeid. Siden det er flere nye i
styret, vil det ta litt tid før vi fungerer fullt ut – håper på forståelse for dét. Vi hadde et møte på
tirsdag den 20. mars for å komme i gang før påske. Dog var ikke ungdomsrepresentant og
styremedlem marked til stede. Grunnen for det var at vi venter på tilbakemelding fra
ungdommen på endelig resultat av valget, og Terje Jacobsen har etter årsmøtet gitt beskjed om
at han ikke ønsker å sitte i styret lenger. Vi regner imidlertid med at ungdomsrepresentanten er
på plass i god tid til neste styremøte, og arbeider med en løsning i forhold til oppgavene i
markedsbiten.
Utendørssesongen er rett rundt hjørnet, og vi nærmer oss april med terrengløp og stafetter. Det
er mye som skal på plass før sesongen starter for fullt, både av planlegging innenfor den rent
idrettslige aktiviteten, og ikke minst på arrangementssiden med stevner, drift av kiosk og annet.
Det er mange oppgaver som skal gjøres, og som krever mye av både tid og krefter. Vi håper
flest mulig vil dele oppgavene med oss etter hvert som behovene melder seg, og vi er
takknemlige for all den hjelp vi kan få!
I tillegg til den daglige driften er det mange oppgaver av mer overordnet karakter styret vil ha på
agendaen framover. En av de aller viktigste oppgavene blir å få på plass nye hjemmesider
basert på en fleksibel plattform som gir oss den funksjonaliteten og fleksibiliteten vi har behov
for i forhold til den daglige driften av laget. I tillegg vil det være en prioritert oppgave å utarbeide
retningslinjer for hvordan man skal opptre og hvordan vi håndterer ulike (uønskede) potensielle
hendelser i Moss IL, samt å starte opp arbeidet med å lage utkast til nye vedtekter basert på
NIFs lovnorm. I dette ligger det imidlertid mye arbeid, og Rom ble som kjent ikke bygget på en
dag…
Dette var en kort status så langt. Helt til slutt vil jeg benytte anledningen til å gratulere Astrid
Skiri Refsdal og Ellen Nordqvist Sjøblom som begge tok medaljer for MIL i UM i Steinkjer, og
Mariann Stenbakk og Ole Kristian Skaug som gjorde det samme under veteranmesterskapet i
Grimstad! Godt gjort folkens!

Og siden påsken nærmer seg med stormskritt ønsker jeg dere alle en riktig god påske i samme
slengen!

Øivind Røraas
Leder MIL

