
 
Møtereferat 

Møtetype: 
Avdelingsmøte 

Avdeling/gruppe: 
Malvik IL-HS 

Dato: 
7.9.2017 

Tid: 
19:00  

Sted: 
Klubbhuset 

Til stede:                                  

Siri Eide (HS) 
Turid Lund (HS) 
Gunn Jorun Widding (Håndball) 
Armand Valstad (Senior) 
Heidi Steen (Svømming) 
Jan Inge Hov (Sykkel) 

Per Øyvind Markussen (HS) 
Asbjørn Fosså (Svømming) 
Knut Radmann (HS)  
Kåre Holm (Messebygget) 
Harald Hafsfjord (Padling) 
Ragnhild Petterteig Mo (Medlemsnett ansvarlig) 
Dagun Hindseth (Håndball) 
Trine Winje (Ski) 

Meldt forfall: Kopi: 

  
Referent: 

Ragnhild Mo 

Møte slutt: 

21:00 

Neste møte: 

 

Antall sider: 

1 

Sak  Saksopplysninger Ansvar Frist 

 Innkalling og saksliste godkjennes.   

 

Halvårsregnskap 
Siri går gjennom halvårsregnskap. God økonomikontroll i alle avdelinger. 

  

 

Kraftavtale 
Per Øyvind informerer. 
Avdelingsmøtet lurer på hvordan denne kraftavtalen skal profileres og selges.   

- Stiller aktørene med midler? 

- Skal man gå på døra for å få folk til å endre strømleverandør eller er det 

enklere å knytte de som allerede har en slik strømavtale til MIL? 

Det bør sjekkes opp om hvor mange abonnement som må selges og hvor 
mange som allerede har den aktuelle strømleverandøren.  
 
Avdelingsmøtet stemmer for at Markedsutvalget skal jobbe videre med 
kraftavtalene. 
 

  

 

LAM midler 2017 
Forslaget om å fordele LAM midlene ut i fra medlemmer per avdeling 
31.10.2017 slik det er gjort tidligere ble vedtatt å viderføre. Overføringen 
kommer mest sannsynlig i løpet av november. 
 
Spørsmål: Er noen av LAM midlene øremerket en spesiell avdeling eller et 
prosjekt?  

 Det er de ikke. 

 

  



 

Fellesarrangement 

a) Idrettens dag  
HS foreslår å ikke avholde Idrettens dag i 2017. Ingen innvendinger. 
Avdelingsmøtet mener det burde allerede nå settes opp en komite eller en 
gruppe som kan starte planleggingen av idrettens dag 2018, slik at det blir 
gjennomført. Avdelingsmøte bestemte at første helgen i september bør settes 
av til arrangementet. Komiteen som blir satt opp må bestemme sted og følge 
opp de ulike avdelingenes innslag og oppmøte.  
 
Forslag: Starte et samarbeid med idrettslinjen på Malvik Vgs, slik at de kan 
ha en gruppe elever som arrangere dagen enten som en del av det faglige eller 
som et verv. Knut Radmann kontakter skolen.  
 
 

b) 17. mai arrangement  
HS foreslår at oppgaven med koordineringsansvar for det årlig 17.mai 
arrangement tilbys som dugnadsoppgave, og godtgjøres med 20 000,- til den 
avdeling som påtar seg oppgaven. Hver avdeling har sine oppgaven, men 
koordineringsbiten er utført av enkeltpersoner i mange år. Avdelingene skal 
få litt betenkningstid, men tenkt fort. Må være avklart innen 1. oktober. Knut 
Radmann kommer gjerne på styremøtene for å forklare mer rundt rutinene. 
Første man til mølla!  
 

  

 

Revidering av klubbhåndbok 
Turid redegjør for kjøreplan for arbeidet med revidering av Klubbhåndboka. 
Hver enkelt utvalg kaller inn til møte. 
 
Spørsmål: Hvordan er reglene i forhold til tilhørighet i flere klubber. I padling 
er det flere som kommer fra Hommelvik eller Trondheim, og lurer på hvordan 
medlemskapet da fungerer.  

 Man kan være medlem i flere idrettslag. 
 

  



 

Avdelingsmøte og valgordning 
 

Plenumsdiskusjon omkring Avdelingsmøtets funksjon og mandat i 
Malvik IL. 
Må defineres og fastsettes i klubbhåndboken.  
Avdelingsmøtene er viktig å fortsette med, og antall avdelingsmøter bør bli 
bestemt og bli skrevet i klubbhåndboken.  
Viktig å la avdelingene får henge med i avgjørelser slik at de ikke føler seg 
overkjørt.  
Hver avdeling skulle hatt mulighet til å oppdatere de andre avdelingene på 
hvordan ting ligger an i sin avdeling. Informasjon bør gå begge veier.  Viktig 
å lære og dele erfaringer. Hvordan fungerer eiendommene, forsikring, 
innkjøpsavtale osv? Hvilke typer oppgaver har de ulike lederne i avdelingene 
i forhold til økonomi og innmeldign av medlemmer?   
Innføre KAFFE PAUSE (helst kake også). Viktig med sosialt samvær. 
Noen av avdelingene ønsker å få inne en ressurs for å ta hånd om økonomien 
i avdelingen. Mye penger i omløp og mange regler. Her har HS allerede 
startet en utredning. 
 

Valgordning 
Ønske å holde en vurdering av ordningen per i dag.  
Føler hovedstyret at det fungerer? Og hva synes avdelingen om hvilken 
påvirkningskraft de har? Dette må bli tema under revideringen av 
klubbhåndboken.  
 
Forslag: Historiske fakta til neste avdelingsmøte. Hva har det vært før, og 
hvordan fungerte det? For så å gjøre en vurdering.  
Kommentar på forslag: Ettersom det er mange her som ikke vet hvordan ting 
har vært før, så dersom folk er fornøyde nå er det kanskje ikke noe mer å ta 
opp. 
 

  

 

Eventuelt 
Fotball har som målsetning å fortsette med minnepriser.  
 
Avdelingsmøtet ønsker at æresmedlemmer blir hedret, og at vi husker de ved 
dødsfall. Hovedstyret ble minnet på at vi har en fersk verdensmester som da 
må hedres.  
 
MÅ dele slik informasjon (dødsfall)! Kommunikasjon! Kunne kommet fram 
dersom hver avdeling kunne fått litt tid til å oppdatere de andre innen sin 
avdeling (som nevnt tidligere). Noen må fange opp informasjonen og dele 
den.  
 
Kanskje starte et tettere samarbeid med Seniorklubben for å ivareta historien 
til Malvik idrettslag.  
 

 

  

 


