
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte Malvik IL 18/6-2015 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Siri Svendsen, Tor Lunde, Håkon Gissinger, Lise Moe Gulbrandsen, Hilde 
Stranden, Lars Terje Rotabakk, Jan Inge Hov, Kåre Hoel, Harald Hasjord, Stig Roar Aasgaard, 
Knut Radmann (fra 1920), Rune Resell, Robert Olsvik (idrettskretsen) 
 
Fravær/forfall:  

  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 20.15  1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Idrettens Dag 

Avholdes 6. september. Premiering av alle unger som deltar. Opplegget blir i stor 
grad som i fjor. Først og fremst rekrutteringsarrangement. Avdelingene bør 
benytte sjansen til å profilere seg. 

Knut kaller inn til møte rett etter sommeren. Avdelingene bør ha mest mulig klart 
innen den tid. 

 

  

 - Møte med Idrettskretsen ang frafall i idretten grunnet økonomi 

Hva kan idrettslaget gjøre selv? Legge begrensninger på hvor dyrt utstyr som kan 
brukes? Redusere reisevirksomhet? 

Vanskelig å få foreldre til å gi beskjed til idrettslaget at de ikke har råd til å være 
med. Mange bruker unnskyldninger som for eksempel skader for å slippe å oppgi 
økonomi som årsak for å ikke delta på for eksempel samlinger. 

Enkelte idrettslag har felles treningsavgift også for eldre unger enn 12 år. 

Kommunen er ofte nøkkel for å være med å betale aktivitet for de som ikke har 
råd selv. 

Håndball og fotball har allerede flere eksempler på å la folk slippe treningsavgift 
og salgsdugnader for å beholde de som medlemmer. 

Deler av problemet er også at mange har dyrt utstyr, dette gir forventninger også 
blant andre barn. Kan vi utvikle foreldrevettregler som begrenser kostnaden til 
utstyr? 

Vi har allidrett for 5-6 åringer og basistrening for 10-12 åringer. Kan vi få folk til 
å inkluderes i idrettslaget gjennom å lage felles treningstilbud også for de 
mellom? 

Hvis en skal legge begrensninger på utstyr må dette koordineres av 
idrettsforbundet. Ellers vil en konkurrere med dårligere for eksempel 
ski/smurning og ikke kunne hevde seg. 

Skolen kan også brukes til å informere unger/foreldre om muligheter til å delta i 
idretten og hvilke muligheter som finnes for å få redusert betaling. Lærer og 
lignende har taushetsplikt, så de kan ikke brukes til å informere oss om hvem som 
trenger støtte. 

  



Idrettslaget kan søke idrettsrådet om midler til prosjekt for å støtte de som ikke 
har råd til å betale selv. Det kan også søkes kommunen om midler til dette. 

Treningsavgiften er ofte mer overkommelig enn egenandeler til treningssamlinger 
og lignende. 

Vri fokuset tilbake til jobbedugnader heller enn salgsdugnader. Foreldrene ender 
ofte opp med å betale for salgsdugnadene. 

Avdelingene bør sette opp oversikt over hva det koster å være med i deres 
avdeling. Dette må inneholde treningsavgift, utstyr, reisekostnader og 
salgsdugnader. 

Representant for kommunen/NAV kommer på avdelingsmøte i høst for å 
informere om hva de kan bidra med. 

 

 


