
 

 

Oppsummering fra ekstra styremøte/oppfølging av styremøte via teams, Alta IF Fotball 

Tirsdag 2. juni Kl 2130-2230 

 

Tilstede: Jøran Arnesen, Birgit Harila, Karsten Eriksen, Jørn Are Abrahamsen, Kut Leo Abrahamsen, 

Andrè Drogset Dønjar, Vidar Johnsen 

Meldt frafall: Carsten Rolland og Kurt Ek 

Bakgrunn for møtet var gjennomgang av status vedrørende oppstart av breddefotballen og Post 

Nord serien, permitteringer, orientering fra møtet med kapteinsteamet som ble avhold torsdag 28. 

Mai og møte med hovedstyret 3. juni. 

 

Sak 40/2020 Oppsummering fra møte med Kapteins- og trenerteamet 28. juni  

På møtet deltok kapteinsteamet, trenerteamet, sportslig leder, daglig leder, styreleder fotball sin 

kontaktperson i hovedstyret. 

Per nå har to spillere sendt kopi av vedtakene til daglig leder. Alta IF skal lage en felles klage til NAV 

og må få oversikt over hvem som har fått avslag og hvor stort det økonomiske tapet er. Frist for å 

sende inn vedtakene ble satt til fredag 29. mai. På grunn av kort frist må vi følge opp at alle har fått 

informasjonen og sikre at vi får informasjon fra alle det gjelder. 

Kapteinsteamet var opptatt av at Alta IF har gitt mangelfull informasjon rundt reglene for å oppfylle 

kravene for dagpenger. Alta IF har ikke informert om at NAV ser på den totale stillingsprosenten og 

inntekt og kun gått ut fra permitteringsgrad ift Alta IF. De fleste spillere har andre jobber utover 

fotball. Man må være permittert minst 40% og tjent minst kr 74 894 siste året, eller 224 681 de tre 

siste årene. 

Spillerne er for øvrig klare til å starte opp med treninger og ønsker å komme i gang snarest mulig. De 

mener dette vil gi oss et betydningsfullt treningsgrunnlag og konkurransefortrinn. De ønsker at 

hensynet til det sportslige skal prioriteres foran ferieavvikling og er fleksible ift tilpasning av ferie 

opp mot seriestart og gjennomføring. 

Ansvar: Annie og Knut Leo 

 

Sak 41/2020 Permitteringer 

Fotball har sendt vurdering og anbefaling om oppstart av aktivitet fra 2. juni til hovedstyret. 

Hovedstyret har i dag besluttet opphør av permisjoner fra 8. juni. Fotball har i dag bedt om ekstra 

møte i kveld for å drøfte beslutningsgrunnlaget og har ikke blitt hørt av hovedstyret på dette punkt. 



Fotball gjør en ny henvendelse om møte i morgen der også administrasjonene skal stille for å 

supplere ift det faglige og sportslige. På hovedstyremøte 26. mai ble det avtalt at fotball skulle 

involveres i videre prosess før ny beslutning ble tatt. Dette er ikke blitt fulgt og fotball vil kreve et 

nytt møte for å argumentere for å reversere vedtaket. 

Styreleder og Hovedtrener lager et oppfølgingsnotat til hovedstyret . Styret leser gjennom notatet 

før det sendes. Styret foreslår møte i forkant av møtet kl 1900 om organisasjonsplanen da det er 

viktig at hovedtrener kan delta for å gjøre rede for det sportslige og faglige. 

 

Sak 42/2020 Møte med hovedstyret vedrørende organisasjonsplan 3. Juni. 

Det er innkalt til møte med hovedstyret og fotballstyret 3. juni kl 1900-2030 vedrørende arbeidet 

med organisasjonsplan. På møtet vil fotball vil det være naturlig å ta opp hvordan styret og 

administrasjonen har opplevd prosessen rundt permitteringene. Fotball ønsker en større grad av 

involvering og etterlyser tilbakemelding og argumentasjon på vedtak gjort i hovedstyret.  

Birgit Harila har meldt frafall til møtet 

 

Andrè Drogset Dønjar                                                                           Annie Abrahamsen Wik  

Kontorleder                                                                                             styreleder 
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