
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte Malvik IL 9/12-2014 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Stein Hoem, Tor Lunde, Siri Svendsen, Rune Gaustad, Armand Valstad, Håkon 
Gissinger, Knut Radmann, Wenche Falck-Larsen, Harald Hasfjord, Lise Moe Gulbrandsen,  

Mersije Ismaili, Rune Resell 
 
 
 
Fravær/forfall:  

Håndball, Sykkel, Svømming  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 19.55  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 - info fra hovedstyret 

Hovedstyret bevilger 25 000 hver til Vikhammeråsen vel og 
Naustmarka vel til kunstgressbane og ballbinge. 
 

  

 - medlemsregister: 

Mangler fortsatt fødselsdatoer for mange medlemmer, dette må på 
plass før vi får tatt i bruk det nye registeret. 

 

  

 - info fra avdelingene: 

Håndball: Gjennomført håndballcup med 120 deltakende lag. 

Ski:  

Senior: Avsluttet sesongen med grauttur på skytterhuset på 
november. Møter gjennom vinteren, turer igjen fra april. 

Fotball: Gjennomført Malvik-cuper. Evaluering pågår. Økonomien i 
Abrahallen er styrket gjennom etterbetaling av full 
momskompensasjon. Trenere på plass for alle årstrinn unntatt 
senior. Fornyet kontrakter til administrativt ansatte. Vurderer om 
også en del andre roller må avlønnes, da det er vanskelig å få nok 
dugnadsinnsats. 

Allidrett: Fungerer fortsatt fint. Trenger nye trenere til neste sesong. 

Friidrett: Rolig nå på vinteren. Skal arrangere innendørsstevne i 
januar. 

Tennis: Litt økt aktivitet i år. Var med på idrettens dag og har nå 
vært med på allidrett. Har fått noen mulige medlemmer gjennom 
allidretten. Prøver å få til tennisskole i vår. Avhengige av halltid for 
å opprettholde interessen. Oppfordrer avdelingene til å sende e-post 
til sine medlemmer med info om at det finnes tennisavdeling. 

  



Padling: Gjennomført høstmøte med evaluering av sesongen og 
planlegging av neste sesong siden sist avdelingsmøte. 

Orientering: Lite orientering om vinteren. Har nå betalt en trener for 
å gjennomføre o-teknisk trening om vinteren. 

 

 - eventuelt 

Hjertestarter: avtalt service på tre hjertestartere. Den i hallen er 
sjekket og er nå OK. Det sendes to nye fra Blodstrupmoen. En 
plasseres på Jervskogen, den andre blir plassert i fotballbua på 
Viksletta så snart denne er på plass. 

 

  

    

 


