
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

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

Per Walseth, Jan Inge Hov, Rune Resell, Knut Radmann, Harald Hasjord, Ann-Margrethe Lyse, 
Rune Gaustad, Trond Johnsen, Tor Lunde, Wenche Falk-Larsen. 

 

 
Meldt forfall:  

Ski, Svømming, Friidrett  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 19.45  1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Info fra avdelingene 

Tennis: Merket opp bane på ballbinge. Jobber videre med baneløsning, prøver å 
få til samarbeid med skolen. 

Padling: oppstart grunnkurs hav i dag. Norgesmester i flattvann maraton. Bidro på 
sommer i Malvik. Aktivitet i Stavsjøen hele sommeren. 

Orientering: klubbmesterskap i går, deltagere på hovedlandsleir. Treningsløp på 
mandager. Deltager på veteran VM. 

Håndball: oppgradert styrkerom på Malvikhallen. Oppstart av treninger nå. 
Treningssamling på Røros i september. Har søkt om treningstimer i fylkeshallen. 
Flytter treninger fra Messebygget. Jobber med jubileumsfeiring. 

Fotball: deltatt på mange cuper i sommer. Arrangert fotballskole siste uke før 
skolestart. Treningene i gang igjen etter sommerferien. Jobber med å ferdigstille 
kunstgress på Saksvik. 

Sykkel: deltagere på ulike ritt. Avslutter i stor grad sesongen etter 
birkebeinerrittet. 

Svømming: nettopp vært på treningsleir med 20 svømmere. Svømmekurs fylles 
opp. Vurderer å utvide kurstilbudet. Skal delta på mange stevner utover høsten. 

 

  

 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. 

Godt oppmøte på planleggingsmøte. Plakater og annonsering underveis. Mangler 
premier, fint hvis noen kan bidra med f.eks drikkeflasker eller lignende. Nytt 
planleggingsmøte førstkommende mandag. 

 

  

 Basistrening 

Gjennomføres av friidrett i fylkeshallen for den eldste gruppen. Friidrett får de 
10 000 kr MIL får av idrettsrådet for å arrangere basistrening. Mangler trenere til 
yngste gruppe. Per følger opp dette. 

 

  

 Eventuelt   



Forespørsel om å avvikle 27 timer samfunnstjeneste ved MIL. Avdelingene 
melder tilbake til Per hvis avdelingene har mulighet/behov for dette. 

Referat styremøte og generalforsamling Abrahallen AS: lavere vinterutleie enn 
ventet. Tilsagn om 7 mill i tippemidler, utbetales over ca 3 år. Kontroll på 
økonomien. 

 

 


