
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte Malvik IL 29.01.2015 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Trond Johnsen, Knut Radmann, Siri A. Svendsen, Hege 
Svendsen, Astrid Hiberg Rånes, Harald Hasfjord, Kåre Holm, Armand 
Walstad, Jan Inge Hov, Lars Terje Rotabakk, Stein Arild Hoem, Nina Tranås 
Hansen, Trude Solem 
 

Fravær/forfall:  

Tor Lunde, Lise Johansen, Lise Moe 
Gulbrandsen, Åge Rødde, Rune Resell, 
Ski og Orientering 
 

 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 
Siri Aftret Svendsen 2015  2 

Saknr Saksopplysninger. Ansvar Frist 
 1 Info fra hovedstyret 

 Ingen utbetaling av sponsormidler for 2014. Avtalen med 

Trønder-Energi utgikk 31.12.2013, avtale med SMN gjelder fra 

1.1.2015. Avtalene med Intersport/MX-sport går på uttak av 

utstyr 

 Medlemsregisteret fra SMN er klart til bruk. Styret går inn for at 

det tas i bruk av alle avdelinger. Opplysninger i 

medlemsregisteret kan konverteres til idrettsregisteret. 

Info/kursing av Rune Resell etter hvert 

 Viksletta har ikke vært ryddet for snø i en periode med mye 

snøfall. Det foreligger nå et utkast til avtale fra Malvik kommune, 

gjeldende til 31.12.2020. Ansvar for vedlikehold og drift deles 

mellom kommunen og idrettslaget 

3 nye hjertestartere er i hht avtale mottatt fra Blodstrupmoen. Én ny 
plasseres i Malvikhallen og én plasseres i fotballbua på Viksletta når 
den er ferdig. Den tredje finnes hos vaktmester i Malvikhallen og 
kan kvitteres ut der for utlån i forbindelse med arrangementer i regi 
av idrettslaget. Info om dette legges på hjemmesiden. 

  

2 Årsmøter og valgkomite 
Årsmøtedatoer for alle avdelingene er på plass, info om dette er lagt 
på hjemmesiden.  
Valgkomite for hovedstyret er svømming, ski og fotball. Fotball har 
hovedansvar. Fem medlemmer i hovedstyret er på valg.  

 

  

3 Idrettsrådet 
Årsmøte i Malvik idrettsråd 16. mars. Malvik IL skal stille med fem 
personer på møtet. Knut, Trond, Tor, Lise MG og Siri stiller.  
Trond Johnsen stiller som kandidat fra Malvik IL til idrettsrådet 

 

  

 
 

 
 

  



4 Info fra avdelingene 
Friidrett 

 Årsmøte 11. februar 

 Mari Gilde Brubakk har valgt å gå til Trondheim friidrett, men 

bidrar som trener for yngre årsklasser i Malvik 

 Innendørsstevne arrangert i Ranheimshallen for aldersgruppa 7-

14 år. Ca 120 deltakere 

 
Sykkel 

 Årsmøte 27. januar 

 Anskaffer nye klær. Ingen sponsormerker, kun Malvik-logo 

Seniorklubben 
 Årsmøte 16. januar 

 Alle ble gjenvalgt 

 Avholder innemøter i vinterhalvåret og starter opp med turer fra 

april 

 Inviterer noen fra avdelingene til sine møter for å holde seg 

informert om hva som skjer i avdelingene og klubben 

Svømming 
 Årsmøte 9. februar 

 Trener 2 ganger pr uka i Hommelvik 

 Arrangerer svømmekurs på våren 

 Noe deltakelse på svømmestevner 

Padling 
 Årsmøte 25. februar 

 72 aktive medlemmer 

 Har ryddet i medlemsregisteret 

 Fulle kurs til våren 

Håndball 
 Årsmøte 24. februar 

 Jobber med å få på plass de siste personer i styre og utvalg 

 Malvikcup arrangeres i desember og februar 

 Alle lag har fått nye drakter 

 Nytt utstyr innkjøpt i forbindelse med keeperprosjekt 

 Etter vellykket deltakelse på Baldus cup i 2014 skal aldersgruppen 

12-16 år delta på denne cupen også i 2015 

 Det vil bli lagt nytt gulv i Malvikhallen i løpet av sommeren 2015 

 Det jobbes også med opprusting av styrkerommet i Malvikhallen 

 Håndballavdelingen fyller 50 år i 2015. Markeres med 

arrangement for barn på dagtid og fest på kveldstid. 

Sannsynligvis i løpet av oktober 



Messebygget 
 Årsmøte avholdt – alle ble gjenvalgt 

 Messebygget utleid alle helger fra etter påske til oktober 

 
Fotball 

 Årsmøte 26. februar 

 Valgkomiteen jobber med å få de siste personer på plass i styre 

og stell 

 7’er bane på Saksvik er i rute 

 Det jobbes med bygging av kiosk og utstyrs-bu på Viksletta 

 Styremøte og ett-års befaring i Abrahallen like om hjørne 

 Inngangspartiet / området rundet kiosken i Abrahallen skal 

oppgraderes 

 Stor sportslig aktivitet i avdelingen 

 Jobber med å tilsette 2 deltids årsverk for administrasjon av 

avdelingen 

 Samarbeidsmøte mellom fotball og håndball er avhold 

 

Tennis 
 Nytt årsmøte må avholdes pga for lite oppmøte på første forsøk 

 Planer om å arrangere tennisskole i sommer 

 Sjekker ut muligheter for noe lagringsplass til utstyr i 

Malvikhallen 

  

6 . Eventuelt 
Lions Røde Fjær 2015 sin bøssebæreraksjon finner sted søndag 8. 
februar, og Lions-klubbene i Malvik trenger bøssebærere for å 
dekke hele kommunen. Infoskriv er sendt ut til alle avdelingene 
Basistreningen i Malvikhallen for den eldste årsgruppa har hatt 
dårlig oppmøte den siste tida. Dersom dette ikke tar seg opp må det 
vurderes om tilbudet skal opprettholdes.  
 

 

  

 


