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 Stolthet, tilhørighet og samhold   

 

Melbo IL Fotballs klubbhåndbok 
 

Klubbinformasjon 

Klubbnavn: Melbo IL Fotball 

Stiftet: 15.02.1915 

Postadresse: postboks 180, 8459 Melbu 

E-postadresse: Morten.Endresen@accountor.no 

Internettadresse: www.milfotball.no 

Organisasjonsnummer: 975753158 

Bankforbindelse: Sparebank 1 Nord-Norge 

Bankkonto Melbo IL Fotballgruppe: 4570.10.46084 

Medlem av: Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komite  

Tilknyttet: Norges Fotballforbund og Hålogaland Fotballkrets 

 

 

Innledning 

Klubbhåndboka er en sammenfatning av Melbo IL Fotballs organisering, rutiner og regler. 
Den skal kunne gi svar på de viktigste spørsmålene om klubben.  

Klubbhåndboka er laget av styret i prosessen med å bli en Kvalitetsklubb etter innspill fra 
trenere/ledere og medlemmer som har ulike roller i klubben. Håndboka skal benyttes til å 
kommunisere hva som er viktig i Melbo IL Fotball, hvem vi er og hvilke målgrupper vi er til 
for. 

Klubbhåndboka skal sikre at det er kontinuitet i det som bestemmes og gjøres.  

Håndboka er et arbeidsverktøy for alle medlemmer, utøvere, foreldre, styret, trenere/lagledere 
og dommere. Håndboka er tilgjengelig på http://milfotball.no. 
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1. Melbo ILs visjoner og verdier 

1. Fotball for alle  

Melbo IL skal legge til rette for fotballglede, muligheter og utfordringer for alle som ønsker 
det, uavhengig av ferdighetsnivå, treningsiver, alder, kjønn og kulturell bakgrunn. Alle barn 
og unge skal få et godt fotballtilbud i Melbo IL. Alle spillerne er like mye verdt; det skal være 
nulltoleranse for rasisme. 

2. Trygghet + mestring = TRIVSEL  

Trygghet er et sentralt element for å kunne trives. Alle barn som spiller fotball i Melbo IL skal 
kunne føle trygghet både i forhold til aktivitetene på trening, mot sine lagkamerater og ikke 
minst i forhold til de voksne i idrettsmiljøet. 

3. Fair Play 

Fair Play er viktig i Melbo IL. Det er viktig å vise respekt for hverandre, både innad i 
klubben, men også mot andre klubber. Enten du er spiller, leder, trener eller dommer – så 
trives du best i et miljø som er positivt og basert på gjensidig respekt. 

 

2. Melbo ILs motto 

 «Stolthet, tilhørighet og samhold»  
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3. Melbo ILs lover 

Melbo IL fotballgruppe forholder seg til NFF sitt lovverk:  

https://lovdata.no/dokument/NFFL/nfflov/2014-03-09-1#8-5 

 

4. Sportsplan 

Melbo IL har utarbeidet en sportsplan som skal være et hjelpemiddel og en veiledning for 
klubbens trenere og lagledere innen barne- og ungdomsfotballen (5-16 år). 

Målsetningen med planen er å få frem felles retningslinjer for barnefotballen i klubben. 

Planen er i tråd med Norges Fotballforbunds retningslinjer for barnefotball. 

Sportsplanen er ingen ferdig plan. Planen er et arbeidsverktøy som evalueres fortløpende. Den 
skal brukes, og diskuteres, til det beste for alle aktive deltakere i MIL Fotball. 

De ulike punktene i planen skal være som en rød tråd på møtene i Trenerforumet. 

Link: https://milfotball.no/wp-content/uploads/2018/11/Sportsplan-2018.pdf  

 

5. Organisering 

5.1  Årsmøtet er klubbens høyeste myndighet og avholdes hvert år i løpet av den 3. måned.  

Årsmøtet legger grunnlaget for styrets arbeid. Alle som ønsker å være med på å bestemme 
hva klubben skal gjøre, og hvordan den skal drives, bør delta på årsmøtet. 

 

5.2  Organisasjonskart med rollebeskrivelser 
 

Linker: https://milfotball.no/wp-content/uploads/2018/11/Organisasjonskart.pdf 

https://milfotball.no/wp-content/uploads/2019/05/Rollebeskrivelser-knyttet-til-organisasjonskartet-
1.pdf 

 
 

5.3  Styret i fotballgruppa  
 
Styrets viktigste ansvarsområde er å verne om Melbo ILs verdier og å sikre grunnlaget for et 
positivt og godt fotballmiljø på Melbu!  
Styret skal være med å levendegjøre Melbos motto: STOLTHET, TILHØRIGHET OG 
SAMHOLD og etter beste evne bidra til å gjøre klubben sterk og samkjørt.  

https://lovdata.no/dokument/NFFL/nfflov/2014-03-09-1#8-5
https://milfotball.no/wp-content/uploads/2018/11/Sportsplan-2018.pdf
https://milfotball.no/wp-content/uploads/2018/11/Organisasjonskart.pdf
https://milfotball.no/wp-content/uploads/2019/05/Rollebeskrivelser-knyttet-til-organisasjonskartet-1.pdf
https://milfotball.no/wp-content/uploads/2019/05/Rollebeskrivelser-knyttet-til-organisasjonskartet-1.pdf


6 
 

 
 
 

Styrets arbeidsområder:  
• Mål- og strategiarbeid  
• Visjon- og verdiarbeid. 
• Sikre vedlikehold og forsvarlig drift av klubbens anlegg.  
• Økonomikontroll. 
• Organisering av komiteer. Tilrettelegge for komitéenes gjøremål. 
• Følge idrettens lover og representere klubben utad. 
• Legge til rette for at man kan rekruttere flest mulig, beholde dem over tid, samt utvikle 
fornøyde og gode fotballspillere. 
 
Leder: 
• Fastsette agenda for styremøter og lede møtene. 
• Overordnet ansvar for utarbeidelse/videreutvikling av strategi og planer i klubben. 
• Kvalitetsklubbansvarlig  
• Hovedansvarlig for kontakt med fotballkrets, NFF, idrettskrets og NIF. 
 
Nestleder: 
• Stedfortreder for leder. 
 
Sekretær: 
• Skrive referat fra styremøter, føre protokoll 
 
 
 

5.4  Trenerforumet 
 

Trenerforumet er et viktig samlingspunkt for trenerne i klubben. Her utveksles erfaringer og 
kunnskap, og nye trenere får nødvendig veiledning.  

Forumets arbeidsområder: 

• Foreta intern fordeling av treningstidspunkter i hallen og på stadion, sørge for at    
draktsettene går i arv mellom årsklassene - og andre praktiske detaljer. 

• Kjøre fortløpende diskusjoner om aktuelle hospiteringer mellom lagene. 

• Diskutere konkrete saker som vedrører sportsplanen, foreldrevettsregler, Fair Play, etc.  

• Samarbeide om planlegging av turneringer og ha dialog med dommeransvarlig om avvikling 
av klubbdommerkurs. 

• Tilrettelegge for trenerkurs. 
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6. Andre viktige roller 

6.1 Komité for klargjøring av anlegg til kamp  

• Sjekke/tømme søppeldunker på stadionområdet.  
• Henge opp MIL flagg, norsk flagg, Fair Play-flagg, sponsorflagg, MIL-Beachflagg, 
kantineflagg, hjørneflagg.  
• Sjekke at målene er fast og korrekt montert og at nettene er hele.  
• Vaske og koste setene på tribunen.  
• Være behjelpelig med montering av lydanlegget, starte musikk minst 1 time før 
kampstart. 
• Klargjøre medietårnet dvs. rydde, koble strøm, etc.  
• Rigge til bord og stoler for billettselgerne og loddselger.  
• På tørre dager: klargjøre for vanning av banen.  
• Klargjøre innbytterbenker.  
• Klargjøre for bluss til innmarsjen. 
• Rydde tribune og stadionområdet etter kamp. 
 

 

6.2 Komité for kamparrangement 

 

• Sørge for at klubbhuset er vasket og ryddet før kamp.  

• Sjekke at betalingsterminaler er oppladet, ordne vekslepenger til billett – og loddselgere 

• Ordne mat/drikke for hjemmelag, bortelag og dommere. Ta imot og ønske velkommen til 
bortelag og dommere. Ordne kaffe og vafler til journalister i medietårnet, speakertjenesten, 
trommedamer, ambulansefolk og brannmannskap. 

• Påse at kampverter har vester og skjønner oppgaven de er satt til. (Se egen instruks) Gi 
vester til ballgutter/jenter.  

• Koke kaffe, steke vafler, etc. fra 1 ½-2 timer før kamp og til kampslutt. Betjene kiosksalget. 
Utføre kasseoppgjør og signere. 

• Rydde, koste/ evt. vaske garderober etter kamp.   
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6.3 Kampvert 

 

Kampvertenes oppgave er å bidra til en best mulig ramme rundt kampen.  

Kampvertene har på gule kampvert-vester.  

I kamper og turneringer for aldersbestemt bør de ha med seg foreldrevettkort. 

 

• Oppfordre til at tilskuere plasseres på motsatt side av lagene og står godt utenfor sidelinjen. 

• Følge dommer/dommertrioen ut og inn. 

• Bistå hjemmelagets trener i å avholde Fair play-møtet og å organisere Fair play-hilsener.  

• Ha kunnskap om hvor klubbens hjertestarter er og ha telefon for å ringe 113. 

• Være en støtte for dommer/-ere  

• Oppfordre til gode og positive tilrop fra foreldre/publikum - og ta kontakt hvis det går over 
streken.  

• Påse at alle tilskuere oppholder seg to meter unna sidelinjen  

• Oppfordre til positivitet fra trenere/lagledere, både mot spillere og dommer. 

• Takke begge lag og dommer 

 

 

6.4 Speakertjeneste og mediegruppe  

 

• Speakeren skal på en presis og upartisk måte orientere publikum om hva som skjer ute på 
banen.   

• Profilere sponsorene våre. 

• Med musikk og kommentarer bidra til å skape liv og en god, positiv stemning på stadion.   

• Lage kamptråd og ta bilder til hjemmesiden.           
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6.5  Komité for banevedlikehold 

 
• Rense og slodde banen. Fjerne eventuelt ugress. 
  
• Fikse gjerder som er skadet. Ordne ballfangernett.   
 
• Rengjøre asfalten rundt banen.  Tømme sandfang i slukene.  
 
• Sjekke mengde gummigranulat i dekket. Rydde søppel rundt banen 
 
• Følge opp miljørutiner rundt oppsamling av gummigranulat. 
 
 
 
6.6  Komité for vedlikehold av bygninger 
 
 
Stadionområdet vårt bærer preg av gjennomført kvalitet, helhet og hjertelig omsorg fra 

utallige dugnadstimer og dyktige, frivillige håndverkere!  

Komiteen for vedlikehold skal etter beste evne videreføre denne omsorgen.  

Styret skal være behjelpelig med å mobilisere til dugnader.  
 
• Generelt vedlikehold og oppussing både inn -og utvendig. 
 
• Konferere med styret i tilfeller av større utskiftninger eller forslag til nye byggeprosjekt med 
store kostnader.  
 
 
6.7 Ansvarlig for bussdrift 
 
• Organisere utleie av bussen. 
  
• Sjekke at leietaker har betalt. 
  
• Sjekke at siste bruker har tanket og rengjort bussen.   
 
• Sørge for rundvask og skikkelig rens av bussen når behøvelig.   
 
• Påse at bussen har nok motorolje spylervæske, etc.   
 
• Sørge for at bussen er til enhver tid er godkjent for bruk.    
 
• Sørge for dekkskifte vår og høst. 
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6.8. Treneransvarlig 

I Melbo IL er det to funksjoner som særlig ivaretar oppfølging av klubbens trenere: 
trenerveileder og trenerkoordinator. 
 
Rollebeskrivelser for trenerveileder 

• Trenerveilederens ansvarsområde er utdanning og kursing av klubbens trenere. Dette 
innebærer å kartlegge kompetanse og å bidra til at alle trenere har nødvendig 
utdanning. 

• Trenerveileder skal bidra til at sportsplanen legges til grunn for klubbens sportslige 
aktiviteter. 

• Generelt følge opp alle trenerne i klubben og være trenerens trener. 
 
 
Rollebeskrivelser for trenerkoordinator 

• Trenerkoordinatorens ansvarsområde er å lede trenerforumet. 
• Planlegge og innkalle til møtene, sette opp en årsplan med 3 møter strategisk plassert i 

forhold til fotballåret. 
• Ta ansvar for at trenerforumene blir gjennomført iht. sportsplan 
• Sy sammen timeplanene for alle lagenes treningstider før sesongstart - og ved 

overgangen til utesesong.  
• Være administrator for trenerforumets FB-side.  
• Kartlegge hvilke trenere som slutter eller kommer nye inn i klubben. Sørge for at 

nyankomne blir tatt inn i trenerforumet. 

 

Det er viktig at trenerveileder og trenerkoordinator har en god dialog seg imellom, og at de 
begge samarbeider tett med styret. Alle skal gjøre sitt beste for at klubbens aktiviteter skjer 
iht. sportsplanen og klubbens ønske om å ha flest mulig lengst mulig med. 
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6.9  Dommeransvarlig  
 
• Dommeransvarlig sin viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med 
klubbens dommere, styre og trenerforum. 

 
• Dommeransvarlig skal sammen med styret ha hovedansvaret for å rekruttere og beholde 
nok dommere i forhold til antall lag.  

 
• Det er ønskelig at dommeransvarlig i samarbeid med styret legger til rette for at flest 
mulig spillere fra 13 år og oppover gjennomfører klubbdommerkurs. Klubbdommerkurset 
er et énkveldskurs og lett å gjennomføre.  

Klubbdommerne kan dømme kamper med 3’ er, 5’er og 7’er-fotball. Mange 
klubbdommere i Melbo IL vil forenkle logistikken rundt turneringer og kamper i 
barnefotballen gjennom sesongen.  

Kurset vil også ha en viktig holdningsskapende effekt for spillerne, og kanskje bli et 
springbrett til videre dommerutdanning.  

 
• Dommeransvarlig bør påse at cupansvarlige kjører briefing av dommere i forkant av 
klubbens cuper. 
 
• Det er ønskelig at vedkommende også er med å kvalitetssikre cupreglement. 

 
• Dommeransvarlig skal påse at klubbens dommere har rette drakter og utstyr. 
 
 
 
 

 



12 
 

 

6.10 Fairplay-ansvarlig 

Fair Play er samlebegrepet for Melbo ILs verdiarbeid. Fair play-arbeidet er grunnlaget for vårt 
omdømme og våre handlinger, og synliggjør hvordan fotballen tar en oppdragende rolle 
overfor barn, ungdom – og voksne.  

Fair play handler om overordnede verdier, respekt for andre mennesker og om å forsterke 
vennskap. 

Dette fokuset på etikk gjør fotballen til en viktig aktør i samfunnets holdningsarbeid.  

Fair play handler om det som skjer både på og utenfor fotballbanen og er den verdibaserte 
normen som skal gjennomsyre all aktivitet på alle nivåer, herunder respekt for, og etterlevelse 
av gjeldende regelverk, retningslinjer og verdisett. 

Fair play-ansvarlig skal koordinere Fair play-tiltakene i Melbo IL. 

• Fair play-ansvarliges viktigste oppgave er å ha god kontakt og godt samarbeid med 
klubbens lagledere, trenere og medlemmer i forhold til gode holdninger. 

• Sørge for at klubben / lagene stiller med kampverter og følger foreldrevettregler i 
barnefotballen. 

• Oppfordre til bruk av holdningskontrakter/lagskontrakter i klubben, for spillere, 
trenere, lagledere og lag. 

• Ta initiativ til Fair play-tiltak og banner/skilt/seil på banen.  

• Følge opp at Fair play-møte/lagledermøte holdes i forkant av kamper/turneringer i 
barne- og ungdomsfotballen. Dette møtet kan være av kort varighet, men er et viktig 
element som gjør at lagledere og dommere blir enige om fortolkning av regler og 
rammer for turneringen. 

Nøkkelpunkter for Fair play-møtet: 

• Avtale Fair play-hilsen før- og etter kamp 
• Forsikre seg om at begge lag har forstått reglene (spesielt slik som målsparks- 

og tilbakespills-reglene, samt pressfri sone ved igangsetting fra keeper ved 
dødball i barnefotball) 

• Enes om å gjøre dommeren god! 
• Foreldre, foresatte og publikum skal plasseres på motsatt side av lagleder - og 

spillersiden.  
• I barnefotballen kan en ekstra spiller settes inn ved fire måls differanse. 
• Utveksle informasjon rundt overårige (skriv fremvises) 
• Ungdomsfotball: Handshake for Peace mellom dommer og kapteiner 
• Minne om at god oppførsel også gjelder i tøffe og vanskelige situasjoner. 



13 
 

 

 

6.11 Politiattestansvarlig 
Seksuell trakassering og overgrep er straffbart og et grovt brudd på idrettens mest 

grunnleggende verdier. 

Alle i Melbo IL over 15 år som skal utføre oppgaver som innebærer et tillits- eller 
ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemming, skal ha fremvist 
ren politiattest.  
Klubben skal følge klare rutiner for kontroll med politiattester for alle relevante verv.  
 
Dette innebærer: 

• Styret sørger for at klubben har en politiattestansvarlig. 

• Rutiner for kontroll med politiattester skal være implementert. 

• Status på at samtlige relevante verv i klubben har levert attest, skal til enhver tid kunne 
fremvises. 
 
Melbo IL har følgende rutiner knyttet til politiattest: 
 
1. I starten av ny sesong, når spiller- og trenerlister oppdateres, skal politiattester 
sjekkes. Nye trenere må forevise politiattest. 
 
2. Politiattestansvarlig skriver en «bekreftelse på formål» til de som skal søke om 
attest – som de bruker i sin søknad. 
 
3. Personen søker, og får forhåpentligvis en «plettfri» attest i retur. 
 
4. Attest forevises politiattestansvarlig.  
 
5. Det er ikke lovlig å arkivere attesten, så politiattestansvarlig skriver ut en 
kvittering, som signeres av begge parter.  
 
6. Kvitteringen lagres som dokumentasjon på forevist politiattest. 
 
7. De som har levert politiattest, uansett hvor lenge det er siden, og ikke har endret 
posisjon, har fortsatt gyldig attest. 
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6.12 Rekrutteringsansvarlig 

Den rekrutteringsansvarlige skal kjenne til klubbens visjoner, verdier og mål. 
Personen må gjennom sin væremåte opptre som en god ambassadør for klubben. 

• Kompetansekrav:  Den rekrutteringsansvarlige bør ha gjennomført NFFs 
Grasrottreneren Delkurs1. I tillegg er det viktig at vedkommende har noe 
treningserfaring, deltar på møter i Trenerforumet og samarbeider godt med styret.  
 

• Oppstart av nye årganger skjer tidligst mulig etter skolestart.  
Medlemmer av styret og rekrutteringsansvarlig skal i løpet av de 2 første ukene av 
september arrangere et spiller- og foreldremøte for 1.klassingene. 
Møtet kan kjøres på klubbhuset, gymsalen eller i hallen. Det informeres om klubben, 
verdier, kontingenter, hjemmeside. Enkel bevertning, ball-leker. 
Det nyetablerte laget får en startpakke:  

20 kinahetter 
16 vester fordelt på 2 farger 
10 baller (3’er-baller)  
Ballnett 
 

• Rekrutteringsansvarlig bør ha kontakt med de nystartete lagene og følge med at 
fortsettelsen blir bra, gjerne via dialog i trenerforumet. 
 

• Vedkommende bør også bidra i kommunikasjonen med potensielt nye spillere fra 
fotballskolen eller andre arenaer. 

 
• Rekrutteringsansvarlig bør sammen med styret og trenerforumet evaluere og 

videreutvikle klubbens rekrutteringsplan. 
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6.13 FIKS-ansvarlig 

FIKS står for Fotballens Informasjon og Kommunikasjons System og er et viktig IT-verktøy i 
arbeidet med å administrere klubben. I Melbo IL er det to funksjoner som særlig ivaretar 
oppfølgingen i FIKS: FIKS-ansvarlig og overgangsansvarlig. 

 

Rollebeskrivelse for FIKS-ansvarlig: 

FIKS-ansvarlig i Melbo IL har følgende ansvarsområder:  

• Brukeradministrasjon: påse at de rette personene i klubben har de nødvendige tilganger til 
FIKS. Herunder å sørge for at laglederne, som skal registrere elektroniske kamprapporter, får 
rettighet som «Klubbruker» 

• Brukeropplæring - påse at personer med tilgang til FIKS innehar riktig kompetanse til å 
utføre sine oppgaver. Gi veiledning og brukertilgang til de som behøver det. 

•  I Melbo IL har vi som målsetning å få spillerne tidlig registrert i FIKS, helst allerede 
fra de er 6 år gamle. FIKS-ansvarlig følger opp at dette blir gjort. 

•  Registrere alle nyinnmeldte spillere. 
•  Registrere alle personer i klubben med sine respektive roller/oppgaver. 
• Administrere lagspåmeldinger i samarbeid med trenerforumet. 
•  Sørge for å holde seg selv og klubben oppdatert i FIKS om endringer som skjer. 

 

6.14 Overgangsansvarlig 

Dersom en spiller ønsker å melde overgang til en annen klubb, er prosessen for dette regulert i 
NFFs «Overgangsreglement». For å sikre at en slik overgang skal skje på en ryddig måte, er 
det viktig at overgangsansvarlig kjenner til rutinene i slike saker. 

• Overgangsansvarlig skal administrere alle overganger i FIKS, herunder: opprette og 
godkjenne overgangsforespørsler vedrørende spillere i FIKS. 

• Ikke godkjenne overganger til annen klubb før spillere har gjort opp sine forpliktelser 
til Melbo IL, både med hensyn til utestående beløp og drakter/utstyr.  
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6.15 Kvalitetsklubbansvarlig 
Kvalitetsklubbansvarlig skal være oppdatert i forhold til de krav og plikter som følger av det å 

være en Kvalitetsklubb. Vedkommende skal ha det overordnet ansvaret for at relevante 

dokumenter blir oppdatert årlig, slik at klubbens kvalitetsklubbstatus bevares. 

Kvalitetsklubbansvarliges oppgaver: 

 

• Holde klubbens fokus på kvalitetsklubbarbeid og engasjere flest mulig i dette.  

• Være klubbens kvalitets-sikrer og kontaktpunkt mot Hålogaland Fotballkrets i 

kvalitetsklubbspørsmål  

• Sørge for at kvalitetsklubbsystemet setter en standard på trener, leder og verdiarbeid i 

klubben.  

• Være pådriver for å tydeliggjøre, bevisstgjøre og konkretisere hva Norges 

Fotballforbund legger i god kvalitet i klubbens planverk og praksis.  

• Påse at rutiner, retningslinjer og dokumenter finnes og er i henhold til de krav som 

settes for å være kvalitetsklubb og at disse er oppdatert på klubbens hjemmeside.  

• Sørge for at Kvalitetsklubbegrepet er kjent for alle i klubben  

• Sørge for at Kvalitetsklubbkrav- og plikter følges opp i klubben. 
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7. Lagenes organisering 

7.1 Treneren 

Treneren har hovedansvaret for laget. Han/hun skal forberede og gjennomføre treninger og 
kamper.  
Dette skal gjøres etter retningslinjene i Melbo ILs sportsplan. Treneren skal sette seg godt inn 
i planen, og rette seg etter den. 
Det er viktig at treneren, eller en annen som kan representere laget, deltar på møter i 
trenerforumet. 
Treneren skal sørge for at treningene blir gjennomført på en variert og god måte. 
Under både trening og kamp skal Fair Play-prinsippet stå sterkt! 

 

7.2 Foreldregruppa 

Det bør være flere foreldrerepresentanter som deler på de praktiske oppgavene 
rundt laget – i samarbeid med treneren. 

Viktige oppgaver for foreldregruppa:  

• Samle foreldrene til et foreldremøte før sesongstart – gå gjennom foreldrevettreglene 
(se vedlegg) + planer for kommende sesong. Få flere foreldre til å stille opp – stille 
krav! 

• Opprette og fortløpende oppdatere navnelister over alle spillerne på laget, med 
fødselsdato, adresse, foresattes telefonnummer. 

• Sørge for at spillerne på laget har skrevet Fair Play kontrakt 
• Koordinere eventuelt dugnadsarbeid, som for eksempel loddsalg og flaskeinnsamling 
• Organisere transport til bortekamper/turneringer 
• Sørge for at utstyr er på plass til trening og kamp 
• Samarbeide med trenerne om spillermøter  
• Ansvarlig for bestilling av utstyr 
• Organisere det praktiske rundt hjemmekamper. 
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7.3 Økonomiansvarlig i foreldregruppa 
 

I utgangspunktet har hvert lag i klubben sin egen økonomi. Hvert lag skal ha en person 

som har ansvar og oversikt over lagets økonomi. Dette bør være en annen person enn 

treneren. Det skal foreligge en liste over hvem som er økonomiansvarlig for de ulike 

lagene. Vedkommende får en mappe av klubbens økonomiansvarlige med nødvendig 

informasjon og til bruk for arkivering av bilag 

Hvert enkelt lag har det økonomiske ansvaret med å kjøpe inn utstyr til bruk både på trening 

og i kamp. Unntaket er startpakken 1.klassene får av klubben ved oppstart. Ellers må laget 

dekke reiseutgifter til kamp og turneringer, halleie og dommerutgifter. Hvert lag betaler 

dessuten en liten årlig kontingent til klubben for dekning av fellesutgifter.   

7.4 Treningsavgifter/kontingenter i MIL fotball  

    
    
SPILLERE TRENINGSAVGIFT MIL HOVEDLAG TOTALT 
Miniputter 6-10år  Kr. 400,-   Kr. 100,-   Kr. 500,-  
Lillegutt/jenter 11-12 år  Kr. 500,-   Kr. 100,-   Kr. 600,-  
Smågutter/gutter 13-14 år  Kr. 600,-  Kr. 100,-   Kr. 700,-  
Guttelag/jentelag 15-16 år  kr. 600,-   Kr. 100,-   Kr. 700,-  
        
 Senior rekruttlagspillere   kr. 700,-  Kr. 100,-  Kr. 800,- 
 Senior A-lagspillere  Kr. 850,-  Kr. 100,-   Kr. 950,- 
        

    
    
Treningsavgiften dekker utgiftene til drift av fotballgruppa, slik som påmelding av lag, 
avgifter til Hålogaland fotballkrets/Norges fotballforbund, lisenser, drift av klubbhus og 
bane. Treningsavgiften betales til fotballgruppa. I tillegg må alle betale kontingent til 
Melbo IL hovedlag. Denne er på kr. 100,-  
I tillegg kommer eventuelle avgifter som bestemmes av hvert enkelt lag, slik som 
egenandeler halleie, turneringer osv.     
    
Det er 50 % søskenmoderasjon på treningsavgift.  
Eldste medlem betaler full avgift, mens yngre søsken betaler halv.  
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8. Rutiner og klubbdrift i Melbo IL 

8.1 Politiattester 

Alle trenere og reiseledere skal avkreves rene politiattester. Generelt skal alle tillits- og 
ansvarspersoner som utfører oppgaver for mindreårige eller mennesker med 
utviklingshemming, forelegge politiattest. Med mindreårige menes barn og unge under 18 år. 
Det betyr at trenere, styremedlemmer og reiseledere også må avkreves attest. 

Se rutinebeskrivelse s.  

 

8.2 Forsikring 
Alle klubbens spillere er forsikret gjennom klubben. 

 

Under 13 år: 

Spillere under 13 år er dekket av Norges Idrettsforbund sin Barneidrettsforsikring. 

Under NIFs Barneidrettsforsikring er spillerne dekket ved/i organisert aktivitet i idrettslag som er 

medlem av Norges Idrettsforbund. 

Fra 13–19 år 

Spillere som har fylt 13 år må være registrert i FIKS som aktive med lagsforsikring for å være dekket 

av forsikringsordningen. 

 

Seniorspillere 

Seniorspillerne er og forsikret lagvis, og klubben betaler forsikringsavgift pr. deltagende lag i 

seriesystemet for de lag vi har påmeldt. 

Seniorspillere må også være registrert i FIKS for at forsikringen skal være gyldig. 

 

Det er Fotballgruppen sitt ansvar at alle spillere er registrert som aktive med lagsforsikring 

i FIKS. 

Derfor er det svært viktig at trenere/lagledere oppdaterer laglistene i klubbens 

medlemsregister! 
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Lagsforsikring og utvidet forsikring 

Faktura for betaling av lagsforsikring for Fotballforsikringen 2019 sendes til klubbene via e-
post i mars måned. 

 

Fotballforsikringen 2019 – lagsforsikring senior 

Faktura for betaling av lagsforsikring for Fotballforsikringen 2019 sendes til klubbene 
elektronisk gjennom EHF eller e-post i mars måned. 

Lagsforsikringen gir spillerne en dekning under grunnforsikringen. 

 

Den enkelte spiller kan i tillegg kan tegne utvidet forsikring på www.fotballforsikring.no 

Utvidet forsikring gir raskere oppstart behandling. 3 virkedager mot 60 dager under 
grunnforsikringen. 

 

Den vedlagte fakturaen må betales innen forfall for at laget/lagene skal være forsikret fra og 
med 1. mars 2019. 

 

En eventuell skade som oppstår, uten at klubben har betalt lagsforsikringen, vil ikke være 
dekket av Fotballforsikringen og klubben vil selv bære ansvarlig for manglende forsikring 
overfor spilleren. 

 

Gyldig forsikring er også er et krav i forhold til spilleberettigelse. 

 

For å ha gyldig forsikring må; 

• Spilleren være registrert i FIKS som aktiv med lagsforsikring inneværende sesong 

• Lagsforsikringen være betalt for lagene i senior breddefotball 

 

 

 

http://www.fotballforsikring.no/
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8.3 Bruk av klubbhus og anlegg 

Alle klubbens medlemmer er ansvarlig for å holde klubbhuset og anleggene i orden. 

Etter hjemmekamper skal lagene følge oppslaget som henger på kjøkkenet i klubbhuset. 

Banelysene skal slukkes! 

   

 

8.4 Bruk av banen 

Målene som er tatt ut på banen og brukt under trening eller kamper, skal settes på plass.  

De målene som mangler hjul, skal ikke slepes langs gresset, men bæres. Dette for å hindre 
skader og slitasje på matten. 

Hjørneflagg og MIL-flaggene skal bæres inn etter kamp. Banelysene skal slukkes.  
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9. Skader og skadeforebygging 

9.1 Oppvarmingsprogram 

Hvert år skal foreldre få informasjon om viktigheten av skadeforebygging, hva som er de 
vanligste skadene og hva foreldre og trenere/klubb kan gjøre for å begrense dette.  

Foreldre-informasjon gis på foreldremøter i forkant av sesongen. 

På MILs hjemmeside er det lagt ut linker til web-sider hvor man kan finne skadeforebyggende 
øvelser som skal være en veiledning både for trenere og spillere. 

I trenerforumet er det viktig at alle trenerne blir gjort klar over nettstedet ‘Skadefri’.  

Her finnes oppvarmingsprogrammet ‘spilleklar’ og en rekke andre nyttige veiledninger og 
tips. http://www.skadefri.no/ 

 

 

9.2  Legg-skinner 

Alle spillere skal bruke legg-skinner både på trening og kamp. 

 

9.3 Førstehjelpsskrin 

Samtlige lag i Melbo IL skal disponere eget førstehjelpsskrin som de har med på kamper og 
turneringer, og som er lett tilgjengelig under treningene.  

Følgende rutiner gjelder for MIL: 

• Laglederne er løpende ansvarlig for å oppdatere og etterfylle sitt medisinskrin iht. 
skrinets vedlagte innholdsliste.  
 

• Klubben har i tillegg et lager av forbruksvarer som plaster, is og tape i medisinskapet i 
kjøkkenet på klubbhuset. 

 
 

http://www.skadefri.no/
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9.4  Hjertestartere 
 

• Klubben har 2 hjertestartere, og flere av klubbens trener og frivillige har gjennomført 
opplæring. 
  

• Hjertestarterne skal kontrolleres regelmessig, minimum 1 gang i året – før seriestart. 
Dårlige batterier og utgåtte elektroder/pads må meldes inn til Gelmed og skiftes.  

 
• Hjertestarter finnes både på kjøkkenveggen i klubbhuset -  og senioravdelingen har i 

tillegg sin egen. Det er også hjertestarter, som tilhører Hallselskapet, i Vesterålshallen.  
 

 

 

9.5 Ved alvorlige skader  

Alvorlige skader som medfører risiko for liv og helse skal rettes direkte til Legevakten. 

Idrettens skadetelefon kan gi videre hjelp. Se saksgang nedenfor. 

 

9.6 Ved mindre skader  

Ved mindre skader som ikke medfører fare for liv og helse:  

1. Utfør akutt skadebehandling 

Ring Idrettens skadetelefon (IST) på 987 02 033 for bistand 

2. Skadelidte registrerer skademelding på www.idrettshelse.no 

3. Forsikringsselskapet vurderer forsikringsdekning 

4. Idrettens skadetelefon (IST) tar kontakt med skadelidte uavhengig om det er dekning i 
forsikringen 

5. Idrettens skadetelefon (IST) bestiller all utredning og behandling i et kvalitetssikret 
behandlingsnettverk 

6. Idrettens skadetelefon (IST) følger opp skadelidte til etter gjennomført behandling  

 

 

http://www.idrettshelse.no/
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10. Økonomistyringsplan for MIL Fotball 

10.1 Hovedprinsipp 

Melbo IL fotball skal være økonomisk selvbærende, og til enhver tid ha en sunn og god 
økonomi.  

Driften av fotballgruppa skal være basert på nedenstående prinsipper, retningslinjer og 
rutiner, og skal ha et årsresultat som muliggjør vekst gjennom bærekraftig drift, 
regelmessig vedlikehold av anlegg og utstyr og nyinvesteringer når styret finner det 
nødvendig.  

 

10.2 Budsjett og budsjettprosess 
Det skal utarbeides årlige budsjetter som skal være basert på blant annet foregående års 
regnskap, lagsbudsjetter, knyttet til drift og vedlikehold av anlegg og kunstgressbane.   

Utkast til budsjett skal foreligge innen første styremøte etter årsskifte.  

Eventuelle justeringer foretas og budsjettet legges frem til godkjenning innen fristen for 
sakspapirer til ordinært årsmøte.  

Budsjettet skal vedtas på årsmøtet.  

Planlagte dugnader samt treningsavgift for inneværende år, skal være styrebehandlet før 
fremleggelse til vedtak på årsmøtet.  

Treningsavgiften vedtas årlig. 

 

10.3 Regnskap og økonomioppfølging 
Melbo IL fotball fører regnskap ihht NIF`s regnskap og revisjonsbestemmelser for små 
organisasjonsledd.  

 
 

10.4 Lagsøkonomi 
Alle lag har ansvar for egen økonomi og styringen av denne.  

Styret har vedtatt som føring at alle lag plikter å levere positivt resultat ved årsslutt, 
Dersom årsresultatet for et lag er negativt må underskuddet dekkes inn over neste års 
drift. Med andre ord, lagene «får med seg» eget årsresultat fra foregående år til neste år.  

MIL fører regnskap på vegne av alle lag, og sender ut regelmessige regnskapsoversikter 
gjennom sesong. For innkjøp og inngåelse av avtaler, henvises til punktene 6 og 7 
nedenfor. 
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10.5 Kontanthåndtering og lagskasser 
MIL tilstreber å unngå håndtering av kontanter i størst mulig grad.  

Alle oppgjør skal gå over bank, herunder dommeroppgjør, godtgjørelser, utlegg og 
lignende.  

Pengeinnsamling på lagsnivå, eksempelvis inntekter fra kaffesalg, skal telles av to 
personer, registreres på eget skjema som signeres av begge.  

 

 

10.6 Innkjøp 
Innkjøp i regi av MIL fotball skal gjøres i henhold til de enhver tid gjeldende avtaler 
styret har inngått. Alle innkjøp skal skje gjennom MIL fotball.  

Dersom det ikke er inngått avtaler med leverandører, bør det så langt det er 
hensiktsmessig og mulig, innhentes tilbud fra flere leverandører for å sikre mest mulig 
økonomisk fordelaktig kjøp.  

Ved større innkjøp skal det innhentes tilbud fra minimum flere leverandører, og dersom 
relevant, forhandles frem en best mulig, bærekraftig avtale for MIL Fotball.  

Det er styret, eller den/de styret bemyndiger, som er ansvarlig for å fremforhandle avtaler 
på vegne av MIL Fotball.  

 
 

10.7 Regningsbetaling 
Inngående fakturaer skal attesteres av styreleder, eller den hen bemyndiger, før anvisning 
og betaling. Eventuell håndtering av kontantbeløp skal være signert av to personer før 
utbetaling.  

Fakturaer utbetales over bank mot innlevering av fullstendig utfylt, signert 
godtgjørelsesskjema. Med «fullstendig utfylt» menes at skjemaet blant annet skal vise 
mottaker, hva som kreves godtgjort, formål, mengde/antall/varighet, samt signatur. 

 

 

10.8 Innkreving 
Innkreving skal alltid gjøres til klubbens bankkonti, fortrinnsvis hovedkontoen, (Unntak 
kan gjøres dersom styret har gitt samtykke til at annen konto til spesielle formål, kan 
benyttes.) Det skal aldri brukes private bankkonti tilhørende styremedlemmer, lagledere 
mv. 
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10.9 Økonomisk ansvar 
Det er Melbo IL Fotball ved styret, som bærer det økonomiske og administrative ansvaret 
for lag og avdeling. Det er således styret som står ansvarlig for å inngå, endre og 
terminere avtaler på vegne av lagene, herunder sponsoravtaler, treneravtaler, 
samarbeidsavtaler med mer, i henhold til de enhver tid gjeldende vedtak og føringer som 
er fattet.  
Dette medfører at lag og grupperinger ikke kan representere Melbo IL Fotball utad, uten 
at styret har delegert denne representasjonsmyndigheten til gjeldende lag eller 
gruppering. 

 

11 Informasjon/kommunikasjon 

11.1 Trenerforumet  

Trenerforumet er et viktig samlingspunkt for trenerne i klubben. Her utveksles erfaringer og 
kunnskap, og nye trenere får nødvendig veiledning. Trenerforumet har egen FB-side: 
Trenerforum Melbo IL 

 

11.2 Foreldremøter  

Rundt hvert lag må det være en foreldregruppe som tar seg av den praktiske organiseringen av 
laget, flaskeinnsamlinger, kjøring til kamper, etc. Foreldremøter er viktige fora for 
planlegging av turneringer, ta opp eventuelle problemer, idémyldring og annet.  

 

11.3 Nyttige websider 

milfotball.no er Melbo ILs hjemmeside. Her ligger mye informasjon om klubbens historikk, 
anlegg, trenere, styret og sentrale klubbdokumenter. I tillegg publiseres det her viktige nyheter 
for klubben, informasjon om fotballskolen, etc. 

fotball.no er websiden til Norges Fotballforbund. Her finnes opplysninger som er relevant for 
hele fotball-Norge; fra lover og reglement, skjemaer og Idrettens skadetelefon til terminlister 
for alle norske lag og nyheter. 

Treningsøkta.no er et verktøy for trenere   

 

11.4 Nyttige Facebook-sider 

Melbo IL - Fotball 

Trenerforum Melbo IL 

Dugnadsfolk for MIL <3 

http://www.milfotball.no/
http://www.fotball.no/
https://no-fotball.s2s.net/demo/
https://www.facebook.com/profile.php?id=192190674124401&ref=br_rs
https://www.facebook.com/groups/1078437105517267/
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12 Rekrutteringsplan 

12.1 Oppstart av lag i 1.klassene 

Rekrutteringsansvarlig i samarbeid med styret skal hver høst hjelpe i gang 1.klassene med å 
etablere fotballag. 

• Styret skal sørge for å distribuere flygeblader til de nye 1.klassene på skolen med 
invitasjon til alle barn som har lyst å spille fotball.  
Dette skal gjøres i løpet av 1.uka av september. 

 
 

• Medlemmer av styret og rekrutteringsansvarlig skal arrangere et spiller- og 
foreldremøte ca.1 uke etter at lappene har gått ut.  
Møtet kan kjøres på klubbhuset, gymsalen eller i hallen. Det informeres om klubben, 
verdier, kontingenter, hjemmeside, etc. Likhetsprinsippene og Fair-Play-reglene skal 
vektlegges. Litt kaffe og enkel servering, ball-leker. 

 
Hensikten er å hjelpe laget i gang, få etablert en liten foreldregruppe og helst få trenere på 
plass. Varighet ½ - 1 time. 
1.klassingene får en startpakke på møtet til en verdi av ca. kr.3000,- som består av: 

Startpakke: 

20 kinahetter 
16 vester fordelt på 2 farger 
10 baller (3’er-baller)  
Ballnett 
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12.2 MIL Fotballskole 

MIL Fotballskole arrangeres hvert år i første halvdel av sommerens siste ferieuke. 
Fotballskolen er for alle barn og ungdom i alderen 6-14 år og har i snitt 100 deltakere fra egen 
klubb og naboklubber. Her kommer noen deltakere som hittil ikke har vært med i fotball, og 
vi har med nyankomne barn fra Flyktningmottaket. Fotballskolen er derfor en viktig 
rekrutteringsarena.  

Da vi ikke ønsker å stjele spillere fra andre klubber, må rekrutteringen være avgrenset til de 
deltakerne som naturlig sokner til Melbo IL. Disse vil i løpet av de nærmeste dagene etter 
fotballskolens slutt få informasjon om klubben -  og beskjed om at de er hjertelig velkommen 
på treninger, hvis de har lyst. 

 

 

12.3 Sesongavslutning for aldersbestemt 

Hvert år arrangeres sesongavslutning for aldersbestemt fotball i november måned. Dette er en 
rekrutteringsarena, da mange søsken og foreldre er tilstede.  

Det kjøres fotballaktiviteter ledet av A-laget, kafé -  og gratis brus og boller for alle spillerne. 
Her er det viktig at det legges ut informasjon om klubben! 
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13 Kompetanse 

13.1 Styret  

 Flertallet av klubbens styremedlemmer skal ha gjennomført Lederkurs 1 utdanning. Dette 
inngår som et krav i Kvalitetsklubb-sertifiseringen.  

 

13.2 Trenerne 

Melbo IL har som målsetning å ha minimum én trener pr. årskull i barnefotballen som minst 
har ett delkurs fra NFF Grasrottrenerutdanningen.  

Dessuten er målsetningen at én trener pr. årskull i ungdomsfotballen skal ha gjennomført hele 
NFF Grasrottrenerutdanningen.  

Dette inngår også som et krav i Kvalitetsklubb-sertifiseringen. 

 

 

14 Trenerne i MIL 2019 

14.1 Trenere i aldersbestemt  
BJØRN MAGNE DREYER 
G16 (2003/04) 
Kontaktinformasjon: 
Epost: bjorn@trollfjordbb.no 
Telefon: 901 26 898 
 

IVAR ANDERSEN 
G16 
Kontaktinformasjon: 
Epost: ivar.andersen@trollfjord.no  
Telefon: 990 30 237 
 

DJAMEL HA 
G14 OG G16 
Kontaktinformasjon: 
Epost: dja1974@hotmail.com 
Telefon: 970 02 881 
 
 
 
 

mailto:bjorn@trollfjordbb.no
tel:90126898
mailto:ivar.andersen@trollfjord.no
tel:99030237
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ARNVID JOHANSEN     
G14 (2005/06) 
Kontaktinformasjon: 
Epost: arnvid.johansen@trollfjord.no 
Telefon: 467 88 856 
 

ROLF HANSEN 
G14 
Kontaktinformasjon: 
Epost: 
Telefon:  
 

ROGER THUV JENSSEN 
MIX-LAG J/G12 
Kontaktinformasjon: 
Epost: 
Telefon:  
 

MORTEN ENDRESEN 
MIX-LAG J/G12 
Kontaktinformasjon: 
Epost: morten.endresen@accountor.no 
Telefon: 951 82 456 

 

TERJE ARNTSEN 
MIX-LAG J/G12  
Kontaktinformasjon: 
Epost: 
Telefon:  
 

KINE RUSTEN LARSEN 
J12 (2006/07/08) 
Kontaktinformasjon: 
Epost: kinela_76@hotmail.com 
Telefon: 997 10 336 
 
 
 
KJARTAN KJÆRVIK 
9-10 ÅR (2009/10) 
Kontaktinformasjon: 
Epost: kjartan@oraker.no 
Telefon: 932 82 007 
 
 
LASSE SLETTLI 
9-10 ÅR 
Kontaktinformasjon: 
Epost: lasse.slettli@gmail.com 
Telefon: 469 68 145 

mailto:arnvid.johansen@trollfjord.no
tel:46788856
mailto:morten.endresen@accountor.no
tel:95182456
mailto:kinela_76@hotmail.com
tel:99710336
mailto:kjartan@oraker.no
tel:93282007
mailto:lasse.slettli@gmail.com
tel:46968145
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GEIR OVE JOHNSEN 
7-ÅRINGER (2012) 
Kontaktinformasjon: 
Epost: geirove@trollfjordbb.no 
Telefon: 480 88 034 
 
JØRN-ÅGE STIKHOLMEN 
7-ÅRINGER 
Kontaktinformasjon: 
Epost: 
Telefon: 
 
 
KETIL MATHISEN 
7-ÅRINGER 
Kontaktinformasjon: 
Epost: 
Telefon: 
 
 
LASSE SLETTLI 
6-ÅRINGER 
Kontaktinformasjon: 
Epost: lasse.slettli@gmail.com 
Telefon: 469 68 145 
 
 

 
14.2 Trenere i MIL senior  
 
BJØRN MAGNE DREYER 
REKRUTTLAG 
Kontaktinformasjon: 
Epost: bjorn@trollfjordbb.no 
Telefon: 901 26 898 
 
 
BJØRNAR JAKOBSEN 
REKRUTTLAG 
Kontaktinformasjon: 
Epost: bjornar.jakobsen@hadselasvo.no 
Telefon: 474 89 423 
 
 
 
THOMAS RØNNING 
A-LAGET 
Kontaktinformasjon: 
Epost: thomasemporio@hotmail.com 
Telefon: 930 07 938 
 

mailto:geirove@trollfjordbb.no
tel:48088034
mailto:lasse.slettli@gmail.com
tel:46968145
mailto:bjorn@trollfjordbb.no
tel:90126898
mailto:bjornar.jakobsen@hadselasvo.no
tel:47489423
mailto:thomasemporio@hotmail.com
tel:93007938
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ØYVIND RISJORD 
A-LAGET 
Kontaktinformasjon: 
Epost: oyvind@risjord.com 
Telefon: 958 52 710 
 

GEIR BJØRSVIK 
A-LAGET 
Kontaktinformasjon: 
Epost: geir.bjorsvik@gmail.com 
Telefon: 412 18 530 
 

 

15 Styret 

Leder: Kristin Grøm 

Nestleder: Bjørnar Jakobsen 

Økonomiansvarlig: Morten Endresen 

Styremedlem: Geir Olsen 

Styremedlem: Ketil Mathisen 

 

16 Andre navngitte roller i klubben 

16.1 Leder av trenerforumet: Frank Karlsen  

16.2 Trenerveileder: Arnvid Johansen 

16.3 Rekrutteringsansvarlig: Arnvid Johansen 

16.4 Fiksansvarlig: Frank Karlsen 

16.5 Dommeransvarlig: Pelle Werner Hansen 

16.6 Kvalitetsklubbansvarlig: Kristin Grøm 

16.7 Politiattestansvarlig: Frank Karlsen 

16.8 Fair play-ansvarlig: Kjartan Kjærvik 

16.9 Overgangsansvarlig: Trude Robertsen 

16.10 Dugnadsleder: Ole-Arnt Mjelde 

 

mailto:oyvind@risjord.com
tel:95852710
mailto:geir.bjorsvik@gmail.com
tel:41218530


33 
 

 
 

 ÅRSHJUL MELBO IL   
JANUAR 

• Påmelding av lag, 5.div og ungdomsfotball (frist 1.feb/15.feb) – Ansvar Frank 
• Terminliste og medlemsmøte Norsk Tipping-liga 10.-11. januar. Ullevål. 
• Oppstarts- og utviklingsstøtte til idrettsskoler (hele året) 
• Innlevering av regnskap til kasserer. Lagets økonomiansvarlige 

 

 

FEBRUAR 

• TRENERFORUM – Frank ansvarlig for innkalling 
• Påmelding av lag, Barnefotball (frist 1.mars) – Ansvar Arnvid 
• Oppdaterte spillelister, Barne- og ungdomsfotball (frist 15.feb) – Ansvar Frank (Trude) 
• 15.02 Søknadsfrist Extrastiftelsen 
• NIFs flyktningfond (feb./mars) 
• Inkludering i idrettslag (feb./mars) 
• Søknad om støtte Helseservice? 

 

 

MARS 

• FIKS. Årlig revisjon. Er alle spillere registrert? Sjekke roller. – Ansvar Frank 
• Årsmøte innen 31.03.19 
• Søknad om støtte Nordlaks  
• Bestille utstyr til fotballskole, starte planleggingen 

 

APRIL 

• Sonemøter, Barne-og ungdomsfotball (noen fra MIL bør/skal møte) 
• Klargjøre bane/anlegg for sesongen.  
• 30.04 Frist for Samordnet rapportering: idrettsregistrering, søknadsfrist for 

momskompensasjon og for utstyrsmidler (klubbadmin) 
• Sparebank1 Fondet. Søknadsfrist 1. april 

 

MAI 

• TRENERFORUM – Frank ansvarlig for innkalling 
•  
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JUNI 

 

JULI 

 

AUGUST 

• TRENERFORUM – Frank ansvarlig for innkalling 
• MIL Fotballskole 
• 15. august Vare- og tjenestemoms (klubbadmin) 

 

SEPTEMBER 

 

• Spillemidler til utstyr (september/oktober) (Sportsadmin) 
• Søknadsfrist Gjensidigefondet 15. september. Åpner for søknader i juni. 

 

 

OKTOBER 

• TRENERFORUM – Frank ansvarlig for innkalling 
• Avslutningsfest barn/ungdom sesongen  
• Innmelding av timer – Hadsel Hallpark.  
• Sparebank1 Fondet. Søknadsfrist 1. oktober 

 

NOVEMBER 

• Avslutningsfest, Melbo IL 
•  

 
 
 

DESEMBER 

 

• Bekrefte påmelding 4.div (frist 1.desember) 
• Oppdaterte spillelister, Barne- og ungdomsfotball (frist 1.desember) – Ansvar Frank 

(Trude) 
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