
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte Malvik IL 18/09-2014 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Lise Johansen, Siri Svendsen, Knut Radmann, Trond Johnsen, Nina Tranaas 
Hansen, Lise Moe Gulbrandsen, Tor Lunde, Lars Terje Rotabakk, Stein Hoem, Trond Karlsen, 

Rune Gaustad (fra 1955) 

 
Fravær/forfall:  

Ski, Padling, Senior, Sykkel  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 20.25  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 - avtale med MX-sporten 

Ny avtale gyldig fra 1.10.2014. Gjelder for MX-sport Malvik 
Senter. Fordelskort blir snart tilgjengelige til utdeling i butikken. 
Medlemmer får 10 % på ordinærpris i butikken og 20 % på Adidas-
varer. Spesialpriser på klubbprodukter. 

Det vil utarbeides lister for forhåndsbestilling, så MX får bestilt 
riktigst mulig. 

Overtrekksdraktene skal ikke ha annen reklame enn MIL-merket. 

 

  

 - årets ildsjel 

Kommet forslag om en kandidat. Dette behandles i hovedstyret. 

 

  

 - Basistreningen framover 

Vidar Sørensen trener de eldste, mangler trener for de yngste. 
Avdelingene oppfordres til å stille med trenere eventuelt for noen 
uker hver. 

 

  

 - hjertestartere – plassering 

Blodstrupmoen har ikke vært her for å vedlikeholde hjertestarterne 
vi har. Hjertestarteren i klubbhuset er vanskelig tilgjengelig og uten 
batteri. Denne flyttes fra klubbhuset til bua på viksletta. 

Per følger opp Blodstrupmoen for å få service på hjertestarterne. 
 

  

 - Idrettens dag – oppsummering 

Vellykket arrangement. Mange gode tilbakemeldinger fra deltakere. 
160 utdelte medaljer. 
 

  

 - info fra avdelingene   



Tennis: Sliter fortsatt med å finne egnet hall/bane til å starte trening 
for de minste. 

Friidrett: Klubbmesterskap gjennomført med ca 35 deltakere. 
Begynner innendørstrening etter høstferien. 

Svømming: Fått på plass nye trenere. Svømmekursene er i gang, 10 
av 12 kurs er fulltegnet. Høstjakta arrangeres i  november. 

Håndball: Treningssamling på Røros til helga. Håndballskole neste 
helg. Dommerkurs for 14-15 åringer etter høstferien. Ny 
hjemmeside, tilsvarende som fotball. Holder på å designe ny 
spillerdrakt for Malvik IL sammen med Fotball. 

Orientering: Gjenstår to treningsløp før sesongen avsluttes. Vil gi 
tilbud også i vinter til de som ønsker det. Vi jobber med å få på plass 
et vintertreningstilbud for 10—16 år. Tilbudet tar sikte på å inneholde 
både o-teknikk, basistrening og kondisjonstrening. 

Fotball: Arbeider med trenerkabal for neste sesong. Sportslig forum 
arbeider med ny sportsplan for jentefotball. Hovedtrekk herfra vil 
også overføres til guttefotball. Snart i mål med oppgradering av 
Viksletta. Startet arbeidet med å etablere 7-er bane på Saksvik. 

Allidrett: stor deltakelse, og stort engasjement. Veldig dyktige 
trenere. 

 

 - Eventuelt 

Fin minnesmarkering på Hasetkammen gjennomført den 11. 
september. Seniorklubben bes om å ta ansvaret for dette på vegne av 
Malvik IL fremover. 

Ungdomsrådet etterspørres: ingen aktivitet. 

Sportslig forum: sendt ut invitasjon fra hovedstyret, kun håndball 
som viste interesse. Trond prøver igjen. 

Avtale med Fretex om å sette ut konteinere for klesinnsamling. 

 

  

 


