
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte Malvik IL 18/11-2014 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Lise Johansen, Trond Johnsen, Siri Svendsen, Lars Terje Rotabakk, Rune Resell, 
Nina Tranaas Hansen, Lise Moe Gulbrandsen, Kåre Holm, Stein Hoem, Jan Inge Hov, Trine 
Winje 
 
Fravær/forfall:  

Fotball, Padling, Orientering, Svømming, Senior  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 19.55  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 - Medlemsregister 

Liste er sendt ut til avdelingene, denne skal fylles ut og returneres 
innen søndag 30. november. 

 

  

 - Kollisjoner i overgangssesonger eksempelvis fotball/håndball 

Retningslinjer fra klubbhåndbok presiseres. Barna skal oppfordres 
til å delta i flere idretter, aktiviteter skal derfor samordnes mellom 
avdelingene for å unngå overbelastning på ungene. Per sender ut 
disse til avdelingene. 

Problemet er aktualisert gjennom et fotballag som er påmeldt cuper 
6 helger på rad. 

Trond kaller inn fotball og håndball til møte for å løse problemet. 
Per deltar også på dette møtet. 

 

  

 - Sparebanken som nye sponsor 

Sparebank1 inn som ny bankforbindelse. Støtter med 50 000 pr år, 
avdelingene skal benytte Sparebank1 som bank. 

 

  

 - Rapport fra avdelingene 

Messebygget: Utleid 20 helger i 2015, begynner å booke 2016 nå. 
Utleie til eksterne finansierer driften av bygget, så avdelingene 
benytter bygget gratis. 

Friidrett: Rolig periode, planlegger stevne i januar. 

Håndball: Trude Solem overtar som leder, Nina blir kasserer. 
Frivillig dugnad på salg av Enjoy kort. Lagene tjener 100-130 kr pr 
solgte kort. Arrangerer håndballcup første helg i desember. 

Sykkel: Kun egentrening om vinteren. 

  



Tennis: Lite aktivitet, deltar på allidrett, gjennomført 3 av 4 
treninger. Fungert fint. Statusmøte nå snart for å vurdere veien 
videre, mangler hall for å få opp aktiviteten. 

Allidrett: Allidretten går sin gang, kaldt basseng i går. Mange 
positive tilbakemeldinger 

 Ski: Nytt trenerteam på plass. Fungerer fint. Venter på snø. 
Innetrening for de minste når det manglet snø i fjor. 

 

 - Eventuelt 

Hjemmesider: avdelingssidene bør sørge for å ha en link til 
hovedsiden til Malvik IL. 

Medlemskort deles ut på MX-sport. Avtalen og rabatten gjelder kun 
på Malviksenteret. 

 

  

 


