
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 03/11-2015 21.15  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Gissinger, Ann-Margrethe Lyse, Siri Svendsen, Rune Gaustad (unntatt siste sak), Rune 
Resell, Trond Johnsen, Tor Lunde 
 
 
Meldt forfall:  

  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 22.20  1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Orientering fra møte med fotballstyret 

Håkon og Tor deltok på møte med fotballstyret i går. Mottok forsikringer om at 
det ville legges frem en ryddig økonomipresentasjon på avdelingsmøte i dag. 

 

  

 Fordeling av arbeidsoppgaver 

Ann-Margrethe har ansvar for valgkomiteen så hun får ikke flere oppgaver. 

Trond tar ansvar for møteromsbooking. Trond oppdaterer også info om dette på 
hjemmesiden. Håkon har også tilgang og kan legge inn hovedstyrets møter selv. 

Tor tar ansvar for politiattester. Trond ordner med nødvendige tilganger for Tor. 

Basistrening; info må sendes ut. Tilbudet må avklares. Trond sjekker hvilke 
betingelser som ligger til grunn for tildelingen. Håkon følger opp basistreningen 
for øvrig. Avklarer også med ski og friidrett for å få tilbud for alle aldersgrupper. 

Videre oppgaver fordeles etter hvert. 

Oppfølging av økonomi og etterlevelse av klubbhåndbok er blant de viktigste 
oppgavene for styret, dette må følges opp bedre fremover. Forslag om å ta det 
med på avdelingsmøter fremover. 

 

  

 Dametrimmen 

Tone Lund har sendt forslag om å legge ned dametrimmen, grunnet lav deltagelse 
og dermed høyere kostnader enn inntekter. Dametrimmen avholder årsmøte i 
januar for å foreslå nedleggelse som så kan bekreftes på årsmøtet for Malvik IL. 

Hovedstyret har ingen innvendinger mot dette. 

 

  

 Avtale med sponsorgruppe 

Mottatt forslag til kontrakt fra Geir Olsen, denne sendes ut til medlemmene av 
hovedstyret og behandles på neste møte. 

 

  



 Tilbakemelding til fotballstyret 

Hovedstyrets leder mottok den 2. november 2015 en epost fra leder 
av fotballavdelingen.  Hovedinnholdet i eposten var en vedlagt 
uttalelse fra Sør Trøndelag Fotballkrets som tidligere har vært 
presentert for hovedstyret av fotballstyret på møte den 11. oktober.  
Avdelingsleder fotball ber i eposten om en tilbakemelding fra 
hovedstyret på dette vedlegget. 
 
Den 2. november ble det gjennomført et nytt møte mellom styret i 
fotballavdelingen og leder og nestleder i hovedstyret.  Formålet med 
dette møtet var hovedstyreleders ønske om å forsikre seg om at 
fotballavdelingens resultat blir presentert på en god måte for 
avdelingslederne på planlagt møte den 3. november.  Det vises for 
øvrig til referat fra dette møtet. 
 
Fotballavdelingens leder har også sendt en epost til hovedstyret som 
anses som relevant i sakens anledning.  Epostens innhold gjengis i 
sin helhet i dette referatspunktet: 
 
«Orientering fra fotballstyret 

 

Følgende fra styret har deltatt i et hastemøte fredag ettermiddag: 

Rune Gaustad 

Bjarne Kosberg 

Bjørn Vikhammermo 

Frode Forbord 

Frode Næss 

Bjørn Hveding 

Ulf Jacobsen 

 

Torsdagens ekstraordinære årsmøte ble oppsummert. 

Representantene fra fotballstyret har diskutert fakta, kommentarer 

og inntrykk - og tar til etterretning at vi har forbedringspotensial på 

rapportering/informasjon. 

 

Vi vil forbedre rutiner og vil tilgjengeliggjøre relevant informasjon 

fremover. 

 

Trener #1 har deltatt på deler av dagens møte, og det er enighet om 

at den siste tids uenighet er historie, og dette er et tilbakelagt 

kapittel. Man er enige om at vi jobber sammen fremover til det beste 

for alle i fotballavdelingen. Første bidrag fra Trener #1 er 

engasjement i Malvikcupen neste helg. 

 

Prioritert oppgave for sportslig er trenerkabalen for neste sesong, 

og denne legges i disse dager.  Videre er det fullt fokus på 

gjennomføring av Malvikcupen. 

 

Rune stiller i ekstraordinært styremøte i hovedlaget kommende uke. 

Tema er konstituering av ny leder og nestleder, ref gårdagens 

annonserte avgang. 

 
 

  



  

Vikhammer 23. oktober 2015 

 

Styret i Malvik IL avd. Fotball 

 

Rune Gaustad 

Styrets leder» 

 
 
Saken ble behandlet på møte i hovedstyret den 3. november som 
siste sak.  Før behandlingen ble påbegynt, ble avdelingsleder fotball 
som part i saken permittert fra møtet. Saken ble diskutert, og det ble 
enighet om av hovedstyreleder skal formulere en uttalelse som 
sendes til godkjennelse av hovedstyrets medlemmer for deretter å 
tas inn som en del av referatet fra dette møtet. 
 
I forbindelse med den omtalte trenersaken, og etterfølgende 
ekstraordinært årsmøte, så gir hovedstyret følgende tilbakemelding 
til avdelingsstyret i fotballavdelingen. 
 
1. Hovedstyret tar fotballkretsens vurdering av trenersaken til 

orientering, og anser saken som sluttbehandlet. 

2. Hovedstyrer er glade for at fotballstyret er kommet til enighet med 

en av de to fratrådte fotballtrenerne, og at det gis tilbakemelding om 

at samarbeidet med vedkommende vil fortsette. 

3. Til slide 3 i presentasjonen: Hovedstyret har gjennom september og 

oktober, ved flere anledninger diskutert saken.  Hovedstyret har 

forsøkt å få kartlagt sakens faktiske forhold gjennom enkeltvise 

intervjuer med relevante aktører på begge sider av saken.  Det har 

ved flere anledninger vært rettet kritikk mot hovedstyret i forhold til 

den valgte fremgangsmåten.  Hovedstyret tar selvkritikk på at valgt 

metode ikke har bidratt til å føre saken videre fremover,  og at valgt 

metode kan vise seg å være i strid med de generelle regler og praksis 

i idrettens organer. 

4. Til slide 4: Hovedstyret beklager at ekstraordinært årsmøte ikke var 

tilstrekkelig forberedt. 

5. Som uttalt fra fotballavdelingen ser også sittende hovedstyre flere 

mulige forbedringsområder i forhold til saksforberedelse og 

saksbehandling i Malvik idrettslag.  Hovedstyret vil fremover mot 

årsmøtet i 2016 arbeide aktivt sammen med avdelingsstyrelederne 

for å finne mulige forbedringspunkt som vil være naturlig å vurdere 

som en del av saksforberedelsene til årsmøtet.   Dette vil f.eks kunne 

innebære forslag til konkrete endringer i klubbhåndboka som kan 

fremlegges årsmøtet for behandling i 2016. 

 

  

 


