
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 12/5-2015 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Knut Radmann, Lise Moe Gulbrandsen, Siri Svendsen, Ann-Margrethe Lyse, Trond 
Johnsen, Tor Lunde, Håkon Gissinger, Rune Resell, Rune Gaustad (fra 1925) 
 
Fravær/forfall:  

  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 20.25  1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 Arbeidsform og oppgaver: 

Legges opp til hovedstyremøter ca hver 3. uke og avdelingsmøter ca 
hver 6. uke. Hovedstyremøter kan godt legges etter 
avdelingsmøtene. 
 

  

 Messebygget og håndball: 

Håndball ønsker bedre sikring av målene i Messebygget. Leder for 
Messebygget ønsker ikke å ta hull i gulvet for å tilrettelegge for 
dette. Håndball ser på andre hallmuligheter. Hovedstyret har 
overordnet ansvar for Messebygget. 

 

  

 Barneidrett og frafall: 

Stort frafall blant annet grunnet treningsavgifter og stor 
reiseaktivitet blant annet i forbindelse med deltagelse i cuper. 
Hvordan håndterer vi de som ikke har råd til å være med lengre? 

Det er også økende forventning om deltagelse i dugnader for å 
skaffe penger til avdelingene. Det er behov for avklaringer mellom 
avdelingene for å unngå kollisjoner. 

Ønske om at økonomi ikke skal hindre deltagelse i idrettslaget. Det 
finnes støtteordninger gjennom NAV for å dekke kostnader til 
deltagelse i idrett, men vanskelig å fange opp hvem det bør gjelde 
og få foreldre til å søke på dette. 

Innspill om å be kommunen/NAV om en pott til idrettslaget for å 
dekke % - vis andel av medlemmer. Idrettslaget vil så bruke denne 
potten til å frita medlemmer for treningsavgift og lignende. 

Denne saken tas opp på neste avdelingsmøte. Per inviterer også 
innspill fra idrettskretsen. 

Fremtidige store dugnader skal meldes inn til hovedstyret, så tar 
hovedstyret ansvar for avklaringer mellom avdelingene ved behov. 

 

  



 Eventuelt: 

Medlemsnett – har tatt lang tid, men nå er løsningen på vei. 

Klubben online – Avdelinger som fortsatt har hjemmesidene sine 
her må nå legge de over til ny løsning, da vi tilbudet forsvinner fra 
1. juli. 

Basistrening – relativt lavt oppmøte på eldste gruppe, muligheter for 
å bruke bare deler av hallen? 

17.mai – arrangementet er under kontroll. 

 

  

 


