
Alta IF Fotball  

 

Protokoll fra styremøte mandag 26.oktober kl. 16:00 - 19:00  

Sted: Thon hotel 

Til stede styret: Annie Abrahamsen Wik, Jøran Arnesen, Kurt Ek, Birgit Harila, Jørn Are 
Abrahamsen, Carsten Rolland (17:30-18:30).  
Forfall: Karsten Eriksen.  
Til stede administrasjonen: Sigve Isaksen, André Drogset Dønjar  
Til stede andre: Sportslig leder Bernt Berg (16-18), Hovedstyret Knut Leo Abrahamsen (16-
18).  
 

Sak 77/2020: Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte, godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Protokoll ble gjennomgått og godkjent.  

  Dagsorden ble godkjent. 

 

Sak 78/2020: Status regnskap  

Sak fra forrige styremøte. Orientering fra kontorleder om regnskapsstatus per 30.09 og 
prognose ut året.  

Vedtak: Administrasjonen ved kontorleder følger opp fakturering av lønn spiller, salg av 
dopapir ved å kontakte foreldrekontakter, og oppfølging av purreliste kunder. Det må 
avklares hva som skal tapføres.  

Status presenteres på neste styremøte. 

 

Sak 79/2020: Budsjett og organisering 2021 

Oppfølgingssak fra forrige styremøte. Organisering og budsjettering for 2021, herunder 
ansatte i administrasjonen, spillerutviklere, trenere etc.  
Prosjektstilling Altaturneringen(e), Knut Leo Abrahamsen orienterte om status.  

Vedtak:  

- Sportslig Koordinator i 60% ved evt. prosjektstilling Altaturneringen 
- Sportslig koordinator eller tilsvarende ressurs i 100% dersom prosjektstilling 

Altaturneringen ikke realiseres 
- Felles hovedtrener for Alta 2 / Rekrutt og G17 f.o.m 1.nov. Ny kontrakt inkluderer 

lønn fra tidligere spillerutvikler- ny funksjon som utviklingsleder  



- Dametrener i 30% - kan kombineres med spillerutvikler   
- Organisasjonsplanen ble vedtatt. Oversendte innspill fra Carsten Rolland og 

administrasjonen  innarbeides i teksten for de aktuelle funksjonsbeskrivelsene 

 

Sak 81/2020: Markedsarbeid  

Sak fra forrige styremøte ang Villaksbanen hva gjelder salg av reklameskilt, arbeidsfordeling 
fotball/anleggsutvalget og fordeling av inntekter fotball/anlegg.  
Panteautomater i/ved butikk, VGS interessert i å bidra, XL Bygg med materialer.  
Sigve orienterer om prosjekt for 17-åringer i Finnmark.  

Vedtak: Fotballstyret foreslår overfor hovedstyret at Markedsansvarlig for fotball selger 
reklameseil ved Villaksbanen til inntekt for fotballgruppa. Administrasjonen får ansvar for å 
iverksette panteautomater og utviklingsprosjekt for G/J 17 i Finnmark.  

 

Sak 82/2020: eSport / eFotball 

Sak fra forrige styremøte. Orientering fra kontorleder om eSport/eFotball.  
Vedta hvorvidt vi bør undersøke interessen for eSport/eFotball i Alta IF.  

Vedtak: Administrasjonen i Alta IF Fotball kartlegger interesse for eSport gjennom 
kommunikasjon- og markedsføringskanaler. Fotballgruppa vil vurdere å ta ansvar for 
kartleggingen av interesse innen all eSport men jobber i første omgang med rekruttering inn 
mot eFotball. Ved tilstrekkelig interesse for eFotball må det tas en vurdering på hvorvidt man 
registrerer klubben som eFotballklubb og evt. arrangerer klubbmesterskap i begynnelsen av 
november.    

 

Sak 83/2020: Evaluering av barneidrett  

Orientering fra kontorleder og barneidrettsansvarlig fra fotball om erfaringer fra årets 
gjennomføring av barneidrett - fotball.  

Vedtak: Kontorleder og barneidrettsansvarlig sammenfatter en evaluering av årets 
barneidrett med forslag til forbedringer og plan for gjennomføring neste år. Evalueringen 
forelegges styret. 

 

Sak 84/2020: Integreringslaget 

Videreføring av integreringslaget og oppfølging ang. utbetaling av lønn til Tor Bjørnar 
Henriksen (2 000,-). Pdd. trener laget i gymsalen på Komsa skole torsdager (5 709,- totale 
leiekostnader oktober-mai).  

Vedtak: 



Integreringslaget videreføres i henhold til skissert opplegget pdd. og ut mai 2021. 
Administrasjonen utarbeider søknad til samfunnsløftet om støtte og ser på evt. andre måter 
å finansiere tiltaket eksternt.  Tiltaket er viktig sett i forhold til klubbens verdisyn og 
samfunnsansvar. 

 

Sak 77/2020: Eventuelt 

• Utnevnelse av valgkomite  

Vedtak: Fotballstyret undersøker kandidater til valgkomité Tone Pettersen og Tron Møller 
Natland forespørres. Styret sender også en forespørsel til Qvann-nettverket. Saken 
behandles på neste styremøte. 

 

 

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

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 


