MIL info juni 2020
En merkelig fotballsesong så langt, der vi etter full stopp pr 12 mars er begynt å komme i
gang igjen. Nå vil vi planlegge med oppstart av aktiviteter forløpende iht nye
smittevernregler og forhåpentligvis vil våre fotballspillere komme i kampsituasjoner i høst.
Nå er det viktig at alle klubbens medlemmer støtter opp om de aktivitetene som skal
gjennomføres utover høsten, dette slik at vi kan få best mulig aktivitet og nå våre budsjetter
slik at vi dekker våre forpliktelser.

Vedtak fra Årsmøtet.
Årsmøtet ble avviklet 26.mai på Osen Spiseri med godt oppmøte, 42 deltagere. Det ble gjort
følgende vedtak:
 Kontingent uforandret; dvs. kr 1450,- for enkeltmedlem med familie og kr 2200 for
familie med to eller flere aktive spillere. NB! Registrer alle familiemedlemmer, en
økning i medlemsmassen gir økt støtte. Send en e-post til klubben
(medkila@medkila-il.no) med navn på familiemedlemmer inklusive fødselsdato
 Shortsfargen ble endret fra hvit til rød og lagene gis en overgangsperiode på 2 år for å
ordne dette.
 I saken hvor fire spillere trapper ned til rekruttlaget for damer ble det vedtatt en
endring i sportsplanen. Spillere defineres som utviklet i egen klubb når de har vært i
klubben fra 14 år.
 Treningsavgift for 2.halvår vil ikke bli krevd inn pga. Corona-situasjonen og den
manglende treningsmuligheter for lagene i perioden fra mars.

Status fotball aktivitet.
12.mars ble all fotballaktivitet stoppet. 1.div-laget fikk starte opp igjen 21.april, lagene fra 15
år og opp startet opp igjen 4.mai og de aldersbestemte lagene fikk starte opp igjen 18.mai.
Hallene ble åpnet igjen 18.mai. Fotballkontakt ble åpnet for alle under 20 år fra 25.mai, men
ikke åpnet for de over 20 år pr 9.juni. Seriespill for aldersbestemt og lokal seniorfotball er

planlagt med oppstart midten av august og dermed enkel serie. Nå forventes det oppstart
for 1.div kvinner og 2.div herrer rundt 2.halvdel av juli.
Informasjon fra Medkila Fotballpark AS
Medkila Fotballpark er et eiendomsselskap som eies 100 % av Medkila IL. Selskapet driftes av
et styre på 5 personer, og har da eierskapet på alle deler av idrettsanlegget herunder bane,
hus, hall, tribune mm.
I løpet av juni og juli skal gjøre stor oppgraderinger på klubbens anlegg. Kunstgresset ute på
banen ble lagt i 2005, og etter 15 år med bruk skal det byttes ut med nytt gress. Dette
arbeidet starter fredag 26 juni og skal etter planen være ferdigstilt i løpet av juli.
Neste uke starter også arbeidet med oppgradering av lysanlegget. Dagens lys ble montert på
80 tallet, og har i mange år vært klar for utskifting. Harstad Elektro vil i løpet av noen uker
bytte ut reflektorer i mastene samt oppgradere ledningsnettet og vi vil da til høsten kunne
spiller kamper i godt lys.
Vi vil kalle inn til stor dugnad på baneanlegget onsdag 24 juni, her skal vi få unna en god del
arbeid på både bane, tribune, hall og klubbhus. Egen innkalling på dette kommer via
lagledere på Team.

Kvalitetsklubb
Vi kom i mål før årsmøtet med å bli kvalitetsklubb. På grunn av Corona har dette ikke vært
offisielt markert fra kretsens side, men det kommer nok.

Inntektsbringende aktiviteter 2020.
Toalettpapir – det blir bare to runder i år også. Første ble unnagjort i mars, den neste vil
komme i slutten av september

Amfikort – vi jobber med Amfi Kanebogen med å få dette til i år. Vi kommer tilbake med
detaljer på dette når disse i løpet av høsten. Dette er et rabattkort som gi en fordelt inntekt
til både klubb og hvert enkelt Team.

Dugnader kamper – vi er avhengig av dugnader for å få avviklet kampene for alle våre lag,
men spesielt våre seniorlag. Dugnadslistene vil bli sendt ut så snart rammene for kampene er
satt på de ulike nivåene, og vi vil starte opp med kioskdrift på huset når reglene evt tillater
dette.

Grasrotandelen.
Vi minner om at du kan gi 7 % av det du spiller for hos Norsk Tipping til Medkila IL, uten at
det betyr noen kostnad for deg. Registrer klubben som mottaker av Grasrotandelen, vi har
Org. Nr. 970424121.
Styret ønsker å takke alle medlemmer for det frivillige arbeidet som nedlegges for å drifte en
så stor klubb som vi er blitt. Over 120 personer bidrar i lagledelse rundt våre 35 lag i tillegg til
alle foresatte som stiller opp på kioskvakter, dugnader og andre inntektsbringende
aktiviteter.
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