
1 
 

 

Møtereferat 

Møte type  Dato   Tid Sted 
Avdelingsmøte  20.05.2014 19.00 Klubbhuset 

Til stede:                              
Knut Radmann, Lise Johansen, Trond Johnsen, Siri Aftret Svendsen, Nina Tranaas Hansen , 

Rune Gaustad, Stein Hoem, Håkon Gissinger, May Elin Svendahl og Lise Moe Gulbrandsen 
 

Fravær:  

Sykkel, Tennis, Orientering , Per Walseth, Tor Lunde og Rune 

Resell 
 

Referent Møte slutt   

Lise Moe Gulbrandsen 20.30   

Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 

      1 

INFO FRA AVDELINGENE: 
Håndball;  
-Rolig tid. Cupen på Lillehammer ble en suksess, og en fin avslutning på 
sesongen. 
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Ski; 
-Bra uttelling / overskudd av salg 17 –mai 
-Dugnad Vullusjøhytta til uken. 
-Jervskogen til høsten 
- Skiavd. Skal ha lodd salg, de har fått en håndlaget kiste laget av Paul 
Stubban. De ser for seg at vinneren trekkes på Idrettens dag i September. 
-Avdelingen har søkt om halltid til basistrening på Sport og Trim sine 
lokaler på torsdager for 2,3 og 4 trinn. Dette er ett tilbud for de ungene 
som ikke har ett annet tilbud. 
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Friidrett; 
-Malvikingen Opp, 80 påmeldte, 45 av disse i egen konkurranse gruppe. 
-De eldste i gruppa har eget trenings opplegg, de opp til 12 år trener 
tirsdag og fredag. 
-St. Olavsloppet starter i Trondheim i år, første uke i juli. 

  

4 Padling; 
-Dugnad på taket på «huset» på Midsandtangen. 
-Starter padlekurs for barn 10 år -> oppover. 
-Egil Gjølme skal ha teknisk kurs i padling. 

 
 

 

 

 

 

5 Fotball; 
-Fokuserer på å få en mer aktiv nettside, hvor man finner banetider, mer 
oppdatert informasjon medlemmene trenger. 
-Nyhetsbrev sendes ut pr.mail, en gang i mnd. Hvor medlemmene får de 
nyeste nyhetene. 
-Godt i gang med å fjerne trær osv. på kunstgress banen, (Viksletta) 
 -Get Arena planlegges ferdig før årets fotballskole starter, i august. 
-Påmelding på årets fotballskole har startet. 
-Sportslig leier Abrahallen i Mai-Juni for å få ekstra treningstid. 
-Trenerforum -> nytt møte her, ganske snart. 
-Avdelingen arbeider for å få til en ny strømavtale for medlemmene. 
Kraftinor, Bustad i Narvik (idretts strøm), de har idrettsprofiler som er 
ambasadører. MIL får en «fee» for det medlemmene forbruker av strøm, 
hver avdeling får selv inntektene,. Det er heller ingen bindingstid. 
-Avdelingen arbeider også med å få ny sponsor på stadionreklame, noe 
som er helt nytt for hovedstyret. Det er dialog med, Eiendomsmegler 1 
og Polarbrød. 
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-Avdelingen valgte også å ha dopapir dugnad som avdelingens dugnad 
før sommeren, noe det ble stilt en del spørsmål rundt, da en slik dugnad, 
egentlig var forbeholdt håndball og ski avdeling. 
-Maj Elin Svendahl fra Idrettskretsen (padling), informerte litt rundt 
dugnadsarbeid osv. i den forbindelse. 
Medlemmene kan gå inn på nettsiden Idrett.no, under temasidene, hvor 
de finner mer info/retningslinjer rundt dette temaet. 
-Maj Elin Svendahl tilbudte seg at hun kunne komme som 
Idrettskretsens representant for å informere mer om dugnader, 
medlemsregister og for eventuelle andre spørsmål avdelingene måtte ha. 

6 Eventuellt; 
-Knut ber alle avdelingene om å sende inn en oversikt til han om alle 
dugnader avdelingene har /samt en oversikt over de viktigste 
dugnadene avdelingene har tenkt å ha framover. Han ber samtidig 
om  en oversikt over hvilke sponsorer hver avdelingene har. 
- Han informerer samtidig om Intersport avtalen som nå opphører. 
-Litt info om årets 17-mai feiring. 

  

 


