Alta IF Fotball
Referat styremøte Mandag 22.06. 2020 kl. 16.00 -1830 Thon Hotell
Til stede styret: Annie Abrahamsen Wik, Jøran Arnesen, Kurt Ek, Karsten Eriksen, Birgit
Harila, Carsten Rolland, Jørn Are Abrahamsen.
Til stede administrasjonen: Aleksander Johansen, Sigve Isaksen, André Drogset Dønjar.
Til stede andre: Bernt Berg, Roald Rasmussen, Evald Simensen, Erling Nilsen.
Sak 44/2020: Godkjenning av saksliste og referat fra styremøte 25. mai og 2. juni
Vedtak: Godkjennes.
Saker til eventuelt:
49/2020: Organisasjonskart
50/2020: Assistent-trener A-lag
51/2020: Fotballskole
52/2020: Barneidrett
53/2020: Styrets arbeid
Sak 45/2020 Status arbeid med kvalitetsklubb
Orientering ved kvalitetsklubbansvarlig.
Vedtak: Styreleder og sportslig leder Bernt Berg, tar sammen med sportslig koordinator a
ansvar for rekruttering av personer i de gjenværende kvalitetsklubbrollene som skal
fylles.
Sak 46/2020 Status markedsarbeid
Markedsansvarlig informerer om status i forhold til samarbeidsavtaler, iverksatte og
planlagte tiltak. Se vedlagte oversikt over samarbeidsavtaler.
Vedtak: Administrasjonen skal i fremtiden synliggjøre status på marked mot budsjett.
Sak 47/ Regnskap og drift. Orienteringssak.
Driftsresultatet for mai er kr 15’, som er kr 130’over budsjett.
Driftsresultatet hittil i år pr mai er kr 839’, som er kr 268’ over budsjett.
Resultatet er dermed positivt i forhold til budsjett til tross for mindre inntekter sammenlignet med
budsjett på både samarbeidsavtaler, arrangementsinntekter og medlemsinntekter. Dette begrunnes i
hovedsak med betraktelig reduserte lønnskostnader som et resultat av permitteringer og reduserte
reisekostnader i perioden.

Se forøvrig vedlagte styrerapport.
Vedtak: Det må lages en ny prognose når reisekostnadene og vilkår for
kompensasjonsordningen er avklart. Det må avklares om vi kan søke lønnsrefusjon fra
NAV jf tidligere kunngjøringer om tilbakekalling av permitterte i juni. Saken følges opp av
daglig leder.

Sak 48/2020: Billotteriet
Arbeid med og vedtak av plan for gjennomføring av lotteriet. Se vedlegg.
Vedtak: Styret og administrasjonen jobber med anskaffelse av premier til loddselgere jfr.
konkurranse. Oppgaver er fordelt i henhold til planen.
Sak 49/2020: Organisasjonskart.
Administrasjonen og styret har hatt møte med foresatte og tidligere trenere i Alta IF som har
barn som har tatt overgang og spiller på BUL sitt damelag grunnet manglende tilbud i Alta IF.
De ønsker en bedre satsing på damefotballen utover det tilbudet som de opplever at de får i
BUL. Administrasjonen har hatt møte med BUL fotball og gitt konkrete tilbakemeldinger på
hva som forventes i forhold til sportslig innhold. Det skal gjennomføres et evalueringsmøte
til høsten. Alta IF fotball må da ta stilling til om vi ønsker å overta damesatsningen i
2. divisjon.
Uavhengig av dette vil styret ansette trener og spillerutvikler for jenter/damer for å gi et
bedre sportslig tilbud og stille damelag i 3. divisjon i tråd med strategiplan. Dersom det blir
økonomisk handlingsrom ønsker styret å få på plass disse funksjonene i løpet av høsten.
Nevnte foresatte og trenere har sagt seg villig til å være i en ressursgruppe rundt
damefotballen for å bygge opp et tilbud i klubben. Styret ønsker derfor å synliggjøre dette i
organisasjonskartet ved å opprette en ressursgruppe for damesatsing.
Det ble diskutert hvorvidt det skal opprettes et eget arrangementsutvalg. Administrasjonen
mener det fungerer greit å arrangere A-lagskamper i henhold til gjeldende rutiner gjennom
dugnad og rulleringsordning. Det bør imidlertid nedsettes et eget arrangementsutvalg for
Altaturneringen da dette er en turnering som krever planlegging og forberedelser gjennom
hele året. På sikt kan det vurderes et eget arrangementsutvalg også for A-lagskamper. Styret
ønsker å prioritere arbeidet med å få de vedtatte utvalgene operativ.
Vedtak:
1. Det opprettes en ressursgruppe for jente- og damefotball.
Gruppa består per tiden av Lise-Lotte Lund Martnes, Aina Hindenes, Toril Ek og Nils Eirik
Toft.
2. Det opprettes et arrangementsutvalg for Altaturneringen. Styret jobber videre med å
definere oppgaver og roller og rekruttering av medlemmer til utvalget- Dette arbeidet må

ferdigstilles i løpet av høsten i forbindelse med ferdigstilling av organisasjonsplanen for
Alta IF. Kontorleder vil være leder av denne gruppa slik stillingen er definert per i dag.
50/2020 Assistenttrener A-lag
Sportslig koordinator orienterte om planen og behovet for å få på plass assistent-trener for
A-laget.
Gjennom å utdanne Andreas Markussen har fotball, ved tidligere sportslig koordinator, hatt
en plan om å styrke trenersiden på A-laget. Administrasjonen har utarbeidet en
rollebeskrivelse i organisasjonsplanen og det foreslås en månedslønn på mellom kr 4.000,og kr 5.000,-. Som følge av at Markussen gikk over i ny jobb i mai måned er det behov for å
leie inn denne funksjonen eksternt.
Kostnaden er ikke lagt inn i årets budsjett. Styret har forståelse for et situasjonen og at
behovet har endret seg men synes det er problematisk å finne rom i budsjettet for å øke
trenerressursene på A-laget uten å gjøre en omstrukturering av andre funksjoner. Stillingene
i administrasjonen skal også brukes i forhold til funksjoner knyttet til barn og unge og
kvalitetsklubb. Styret og administrasjonen jobber videre med dette jf sak 49/2020.
Vedtak:
Sportslig koordinator får i oppgave å sende over en konkretisering av arbeidsoppgaver og
omfang slik at styret kan gjøre en vurdering av saken på nytt.
51/2020: Fotballskole
Kontorleder orienterte om planer for fotballskole.
52/2020: Barneidrett
Kontorleder har laget en oversikt over hvert kull over de som registrerte seg på barneidrett
forrige onsdag. Vedlegget er sendt styret. G 2012 og J 2013 har egne treningstider, mens J
2012 kjørte egenorganisert aktivitet på Jubileumsbanen under barneidrettstiden, så disse er
derfor ikke registrert.
Av ny-oppstartede lag så mangler vi trenere/aktivitetsledere på J 2014 og J 2015.
Fotball må være bedre forberedt til å ta imot barn og foreldre og avklare hvem som skal
være trenere før oppstart. Der man ikke har rekruttert trenere må vi bruke trenere internt i
klubben i en oppstartsperiode. Det er viktig at barna blir tatt imot på en god måte og at det
er god struktur på oppfølingen av barna og foresatte. Fotball har et stort
forbedringspotensiale på dette området.
53/2020: Styrets arbeid
Det ble laget en plan for styremøter for høsten som er lagt inn i teams. Ved behov innkalles
til ekstra møte etter fellesferien. Bil- lotteriet, regnskap, barn/unge og kvalitetsklubb er
prioriterte saker som må følges opp i sommer.

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)

Andre Drogset Dønjar (kontorleder)
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