
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte Malvik IL 21/08-2014 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Lise Johansen, Siri Svendsen, Tor Lunde (til 1945), Lise Moe Gulbrandsen, Knut 
Radmann, Harald Hasfjord, Håkon Gissinger, Lars Terje Rotabakk, Wenche Falck-Larsen, 
Svømming, Jan Inge Hov, Kåre Holm, Stein Hoem, Rune Gaustad (til 2010), Trond Johnsen 
(fra 1940). 
 
Fravær/forfall:  

  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 
Rune Resell 20.35  3 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 - Førstehjelpskurs 

9. september kl 1800 arrangeres av Røde Kors. Per sender ut mail til 
avdelingene om dette. 

 

  

 - Arrangement på Hasetkammen 11. september 

Kl 1800 til minne om motstandmann. Per stiller på vegne av MIL. 

 

  

 - idrettens dag v/Lise 

Idrettes dag. Det er kun Orientering  som har meldt at de ikke kunne 

delta på dette I 2014. Resterende avdelinger er positive og klare for å 

gjennomføre idrettens dag 2014. 

Trenger engasjement fra avdelingene for å gjennomføre 

arrangementet. Stemning for å gjennomføre arrangementet som 

planlagt 7. september. Lise kaller inn til møte for å planlegge 

arrangementet. 

 

  

 - Sponsoravtaler – sponsorgruppe 

 

  

 - MX-sporten – Malviksentret 

MX sport Malvik senteret, forslag til samarbeidsavtale med fremlagt. 

Utstyrsavtalen med ADIDAS videreføres med samme betingelser som 

tidligere. Ble enstemmig vedtatt å gå videre med MX Sport Malvik. 

Hovedinnhold i avtalen; Medlemmer får 10% på generell varekjøp i 

butikk. Ved kjøp av Adidas produkter får medlemmene 20% rabatt. Ved 

uttak av klubbutstyr fra avdelingene vil rabatten fra Adidas være 30%. 

MX Sport trykker egne plastkort som skal forevises ved kjøp. Det er veldig 

viktig at disse benyttes, da MIL mottar 3% kjøpeutbytte. 

  



Forslag om avtale med MX-sport Malvik. Medlemmer får 10 % 
rabatt og klubben får 3 % kick-back av medlemmenes kjøp. MX-
sport får profilering på hjemmeside og Viksletta. Vedtatt. 

Avtalen med Adidas videreføres. 

 
 - Info vedr Viksletta v/Tor og Rune 

Ny matte lagt på toppen av den gamle. Ny støttemur, fundament for 
fangnett og ny tribune ble også bygd. Prosjektet gjennomført av 
kommunen i samarbeid med fotballavdelingen. 

Vedlikeholdsansvar skal avklares med kommunen. 

Arbeides for å få på plass ny brakke til idrettsutstyr og redskap til 
vedlikehold. 

 

  

 - Ny hjemmeside- redegjørelse fra Per 

Ny hjemmeside for hovedstyret oppe og går. Avdelingene får tilbud 
om å legge sine hjemmesider over på denne løsningen mot en 
engangsbetaling på 2990,-. Årlige kostnader inngår i betalingen fra 
hovedstyret. 

Per sender ut mail til avdelingene for å avklare hvem som vil over 
på ny løsning. 

 

  

 - Basistrening og oppstart etter høstferien 

Vidar Sørensen fortsetter som trener for en gruppe, friidrett avklarer 
mulig trener for den andre gruppen. 

 

  

 - Info fra avdelingene 

Sykkel: stor aktivitet, mange som deltar på ritt. Begynner å få en del 
ungdommer som medlemmer. 

Padling: Dugnad for å få tak på kajakkhuset i vår/sommer. 
Gjennomført aktivitetslederkurs med god deltagelse. 

Fotball: Anbud ute på nytt anlegg på Saksvik (7-er bane og 
allidrettsflate). Deltagelse i en del cuper i løpet av sommeren. 250 
deltagere på fotballskole, gode tilbakemeldinger fra foreldre og 
trenere. 

  



Tennis: Mulig å få til trening for 6-7 åringer i Messebygget, men 
dette må avklares med styret i Messebygget. 

Svømming: 25 unger på svømmeleir i Østersund. Arbeider for å få 
på plass trener. Svømmekurs starter snart. 

Orientering: Lang KM til helga. Skal også arrangere bedrifts o-løp. 

Ski: Oppkjøring til sesongen har startet. Sportslig samarbeid med 
HIL. 

Friidrett: Treningene starter opp igjen etter sommerferien denne 
uken. Klubbmesterskap 3. september. 

Allidrett: oppstart 1. september. 

Messebygget: Mange gode tilbakemeldinger på at vi tar vare på 
huset. Mye utleie. Lagt nytt gulv og isolert. Dugnadsgjeng på 10-11 
stk med snittalder på over 80 år. 

 
 - Eventuelt 

Forespørsel om deltagelse på arrangement for å verve bøssebærere 
til TV-aksjonen. Fotball følger opp dette. 

Avtale med Fretex om utsetting av tøykonteinere. 

Info om årets ildsjel lagt ut på hjemmesiden. Kandidater meldes inn 
til hovedstyret. 

Valgstyre til neste årsmøte må begynne arbeidet. Ledes av fotball. 

 Kraftinord. Malvik IL ønsker ikke på nåværende tidspunkt å gå inn på 

felles strømavtale. De avdelingene som ønsker å bli med på denne 

avtalen kan kontakte Runa Gaustad i Fotball avd. for nærmere 

informasjon. 

 

  

 


