
 

 

Protokoll fra styremøte Alta IF Fotball 

Tidspunkt: Mandag 30.nov kl. 16:00 - 19:00.  
Sted: Thon Hotel Alta 

Til stede styret: 
Annie Abrahamsen Wik, Jøran Arnesen, Kurt Ek, Birgit Harila, Karsten Eriksen, Carsten 
Rolland, Jørn Are Abrahamsen 

Til stede administrasjon: Sigve Isaksen, Aleksander Johansen, André Drogset Dønjar 

Til stede andre: Bernt Berg 

 

Sak 94/2020: Gjennomgang av protokoll fra forrige styremøte, godkjenning av innkalling. 

Vedtak: Protokollen ble gjennomgått og vedtatt.  

Innkallingen ble godkjent med saker til eventuelt. 

 

Sak 95/2020: Status regnskap  

Til orientering: Kontorleder orienterer om regnskapet per 31.10 og prognose ut året.  
Inntekter fra kompensasjon for avlysning NM Herrer, samt andre avlyste /delvis avlyste 
arrangement gir ekstra positivt utslag på prognosen.     
Fotballgruppa ligger an til et overskudd tett opp mot opprinnelig budsjett.  
Utestående fordringer er fulgt opp av administrasjonen.   

 

Sak 96/2020: Evaluering av barneidrett  

Oppfølgingssak fra forrige styremøte.  

Til orientering: Birgit Harila orienterer om møte med Barneidretten i BUL, og kontorleder 
deler sine erfaringer fra året som er gått. Se også eget vedlegg med evaluering.  

 

Sak 97/2020: Sportslig evaluering  

Til orientering:  

Vedtak: Fotballgruppa ønsker å gjøre nødvendige (økonomiske) tiltak for opprykk fra både 
PostNord-ligaen og 4.divisjon menn.  



Sak 98/2020: Budsjett og organisering 2021 

Oppfølgingssak fra forrige styremøte. Organisering og budsjettering for 2021, herunder 
ansatte i administrasjonen, spillerutviklere, trenere etc. Status damelagssatsning Alta IF.  
Oppdatering på foreløpig budsjettering for 2021.  

Vedtak:  
Administrasjonen jobber videre med budsjett for 2021 i tett dialog med fotballstyret, der 
hovedfokus er tiltak på inntektssiden - spesielt knyttet opp mot avdeling 21 (Herrelaget).  
  

Sak 99/2020: Utnevnelse av medlemmer i valgkomité Alta IF Fotball 

Oppfølgingssak fra forrige styremøte.  

På styremøtet 16. Nov ble Tone Romsdal Lillemoen og Tron Møller Natland  ble valgt til å 
sitte i valgkomitèen for en 2- års periode. Det gjenstår valg av en til representant. 

Vedtak: 
Karin Kristensen nedsettes i valgkomitéen sammen med øvrige. Valgkomitèen får i oppgave 
å konstituere seg og velge leder for komitèen. 

 

Sak 99/2020: Eventuelt: Årlig møte Alta IF Fotball. 

Vedtak: Årlig møte Alta IF Fotball settes til 23.februar kl. 18:00. 
Sted og gjennomføring avklares nærmere (ifht. smittevern).   
 

 

 

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

 

Dokumentet er godkjent elektronisk 

 

 

 

 

 


