Alta IF Fotball

Protokoll fra styremøte mandag 10. August kl 2000 Alta Idrettspark
Til stede styret: Annie Abrahamsen Wik, Jøran Arnesen, Kurt Ek, Karsten Eriksen, Birgit
Harila, Carsten Rolland, Jørn Are Abrahamsen.
Til stede administrasjonen: Aleksander Johansen, André Drogset Dønjar.
Møtet ble hevet kl 2130

Sak 54/2020: Gjennomgang og godkjenning av referat 22. juni
Vedtak: Protokoll fra styremøtet 22. Juni ble godkjent.

Sak 55/ Regnskap per juni.
Styret avventer gjennomgang av regnskapet til ny rapport per juli er klar. Administrasjonen
har estimert reisekostnader for 2020 for A-laget til kr 880 tusen.
Det må lages egne kontoer for spillerkjøp og kostnader dekket av sponsorer slik at ekstern
finansiering også synliggjøres i budsjett.
Vedtak: Administrasjonen utarbeider ny prognose til neste styremøte 17. August. Estimerte
reisekostnader og forventa kompensasjonsinntekter må tas med i prognosen.

Sak 56/2020: Billotteriet
Jørn-Are og Karsten får ansvar å oppdatere planen for august.
Tiltak: Oppfølging av foreldrekontakter, salg bedrifter (herrelag), bedrifter (herrelag),
konkurranse og premie-oppfølging.
Kommunikasjonsansvarlig legger ut sak på facebook med takk til bedrifter som har kjøpt
lodd og oppfordring til flere bedrifter. Øvrige saker postes fortløpende.

Sak 57/50: Aktivitet barn- og unge, jentesatsing og aktivitetsklubb

Vedtak: Ressursgruppa for jentesatsingen gis fullmakter til å skissere en plan for hvordan
Alta IF skal organisere satsingen på jenter/damer.

Sak 58/50: Assistent trener A-laget
Vedtak: Styret ønsker å engasjere Andreas Markussen som assistent-trener ut dette året
med en lønn på kr 4.000,- per mnd.
Det lages en langsiktig plan for ansatte og ressursbruk som skal gjelde fra 2021 og som
gjenspeiles i organisasjonsplanen.

Sak59/50: Planlegging av styremøte 17. August.
Gjennomføres som planlagt med på Alta Idrettspark.

Sak 60/50: Eventuelt.
Fotballskolen.
Det er påmeldt 80 barn. Administrasjonen rapporterer om utfordringer knyttet til
smittevern, tilgang på instruktører og lav deltakelse på enkelte årskull. Styret ønsker at
fotballskolen gjennomføres da det er viktig for barn- og unge tilbudet.

Annie Abrahamsen Wik (styreleder)

Andre Drogset Dønjar (kontorleder)
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