
Alta IF Fotball  

 

Protokoll fra styremøte mandag 19.oktober kl. 16:00 - 18:30  

Sted: Thon Hotel 

 

Sak 71/2020: Gjennomgang av referat fra forrige styremøte, godkjenning av innkalling. 

Vedtak:  

Protokoll ble enstemmig godkjent. 

Dagsorden godkjent. 

 

Saker til eventuelt: 

-Sportslig status Herrelag. 

-Sportslig  status Barn og Unge, Rekrutt. 

-Evaluering barneidrett 

-Videreføring av Integreringslaget 

-Evaluering bil-lotteri 

 

Sak 72/2020: Status regnskap september 

Orientering fra kontorleder om regnskapsstatus per september og prognose ut året.  

Vedtak: Utsettes til styremøte 26. oktober.   

 

Sak 73/2020: Budsjett og organisering 2021 

Daglig leder har utarbeidet ny budsjettmal med lønnsgrunnlag etter ønske fra fotball. 
Budsjettramme for 2021 utarbeides av kontorleder og styreleder innen oktober. Forutsetter 
vedtak av organisering og ressurser for 2021. 

Fotballstyret behandler saken om organisering 26.okt og legger forslaget fram for 
Hovedstyret. Saken tar for seg  stillinger i administrasjonen, spillerutviklere, trenere etc.  



Prosjektplan for prosjektstilling Altaturneringene(e) ble gjennomgått. 
 

Vedtak:  

Fotballstyret er positive til prosjektstilling Altaturneringen og etterspør status fra 
hovedstyret.  Det er ønskelig at stillingen kommer på plass så raskt som mulig. 

Forslag om Sportslig koordinator i 60% ved prosjektstilling Altaturneringen. Dersom 
prosjektstillingen ikke blir realisert vurderer styret at det nødvendig med sportslig 
koordinator eller tilsvarende i 100% stilling.   

 

Sak 74/2020: Markedsarbeid - Villaksbanen 

Salg av reklameskilt, arbeidsfordeling fotball/anleggsutvalget og fordeling av inntekter 
fotball/anlegg. Kurt Ek orienterer om situasjonen.  

Vedtak: utsettes til styremøtet 26. oktober. 

 

Sak 75/2020: eSport / eFotball 

Orientering fra kontorleder og sportslig koordinator om eSport. 
Vedta hvorvidt man ønsker å sjekke interessen utad, og evt. etablere eSport/eFotball i Alta 
IF  

Vedtak: utsettes til styremøtet 26. oktober. 

 

Sak 76/2020: Eventuelt 

• Sportslig status Herrelaget:  
o Øyvind Pedersen ønsker å være med i sportslig utvalg.  
o Gode signaler fra flere herrelagsspillere å være med videre.  
o Klaus Pettersen – mulig bidragsyter videre. Fokus på de yngste i troppen.   
o Oppfølging av spillere ifht. spillerrekruttering. En plan og opplegg for unge 

spillere.  

• Sportslig status Rekrutt og BU  
o Mer struktur mellom G17 og Rekruttlaget med Mate ansvarlig for begge 

gruppene.  
o Oppfølging av ass. trener rekrutt: Roger Hammari  
o Stillingsendring og lønnsøkning trener Rekruttlaget.  

• Evaluering barneidrett – fotball  
o Tas opp på ekstra styremøte 

• Videreføring av integreringslaget og oppfølging ang. utbetaling av lønn til Tor Bjørnar 
Henriksen.  

o Tas opp på ekstra styremøte 

• Evaluering av billotteriet.  



o Styret er godt fornøyd med årets loddsalg.   
o André sjekker med foreldrekontakt J07 om de har benyttet klatreparken  
o Vedtak: Utarbeidelse av rutinebeskrivelse.  

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning. 

Styret utarbeidet en rutinebeskrivelse for Bil-lotteriet basert på evalueringen. Delegeres 
internt i styret. 

Evaluering av barneidrett tas opp på styremøte 26. Okt. 

 

 

 

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)                   Andre Drogset Dønjar (kontorleder) 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 


