
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Hovedstyre Malvik IL 03.03.2015 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Tor Lunde, Siri Svendsen, Lise Moe Gulbrandsen, Trond Johnsen, Lise Johansen 
 
 
Fravær/forfall:  

Knut Radmann, Åge Rødde, Rune Resell  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Sir Svendsenl 19.55  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 Søknad om hall-tid 

 Idrettsrådet har satt frist for søknad om hall-tid til 1. april 

 Malvik IL vil søke om samme antall timer som i fjor, ca 22 timer 

 Egen hall-komite fordeler timene 

 Det jobbes med at leie av den nye idrettshallen skal bli gratis 

for barn og unge under 19 år. Pr i dag er leieprisen satt til kr 

570,- pr time 

 

  

 Budsjett 2015 
 Utsettes til neste møte da forretningsfører ikke var tilstede på 

møtet 

 

  

 ABRA-hallen 

 Abrahallen AS vil ikke generere overskudd før tidligst 2016, og RBK 

foreslår som eier at aksjonærene Malvik IL / RBK lager en avtale 

som fritar Abrahallen AS fra ytterligere kapitalkostnader i 2014 og 

2015 ved at det ansvarlige lånet ikke renteberegnes før i 2016. 

Styret har ingen innvendinger mot dette.  

 

 

  

 Årsmøte idrettsrådet 

 5 medlemmer fra styret i Malvik IL deltar på årsmøte i 

idrettsrådet 16. mars 

 Trond Johnsen fra styret er innstilt som nestleder 

 Pga mange arbeidsoppgaver, ønsker idrettsrådet å ansette en 

person i fast 20% stilling. Dette er ikke vanlig, og Malvik 

idrettsråd bør heller jobbe for et bedre samarbeid med Malvik 

kommune for en bedre fordeling av arbeidsoppgaver 

 

  

 Avtale med kommunen vedrørende Viksletta 

 Avtale om vedlikehold ble signert på møtet 

 Malvik kommune er eier av anlegget 

 Avtalen omfatter vedlikehold av kunstgress, gressbane, 

grusbane og friidrettsbane 

  



 Ansvarsdelingen mellom Malvik IL og Malvik kommune er blitt 

slikt MIL ønsket 

 MIL ønsket større ansvar for drift og vedlikehold selv mot en 

økonomisk kompensasjon fra kommunen. Kompensasjonen er 

ikke helt på plass foreløpig 

 

 Eventuelt  

 Styret har mottatt søknad fra håndballavdelingen om 

økonomisk støtte til oppussing av styrkerommet i Malvikhallen. 

Mye av utstyret er utdatert, og det er lite egnet for barn/unge 

under 16 år. Det søkes om en støtte på kr 5000,- og styret 

stiller seg positiv til dette.  

Neste styremøte tirsdag 10. mars kl 1900 

 

  

 


