
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 21/12-2015 18.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Gissinger, Siri Svendsen, Trond Johnsen, Tor Lunde, Ann-Margrethe Lyse 
 
 
Meldt forfall:  

Rune Gaustad, Rune Resell, Ulf Jacobsen  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 
Håkon Kvåle Gissinger 19.30  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Godkjenning av referat 

Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent. 

 

  

1 Sponsoravtaler og salg 

Trond orienterte. Trond har fått innspill fra-, + gjennomført et møte med Geir 
Olsen.  På denne bakgrunn har Trond satt opp en oversikt over sponsoravtaler.  
Ulf Jacobsen (Fotball), har satt opp en tilsvarende oversikt.  De to oversiktene er 
sammenstilt til et felles vedlegg som distribueres til styremedlemmene etter 
møtet. 

Dette vedlegget presenteres på avdelingsledermøtet 5. januar. 

Ulf sin kommentar til avtaleutkast fra Geir Olsen, er at det i ny avtale bør 
avregnes provisjon mot nettobeløp (ikke bruttobeløp som i avtaleutkastet).  Geir 
Olsen har fått sin utestående provisjon for avtaler inngått i 2015 utbetalt for 2015 
av fotballavdelingen. 

Til møteinnkallingen, hadde hovedstyreleder sendt følgende saksfremlegg: 

«Til sak 1 bemerkes det at Trond og Ulf har lagt frem hver sine 

sponsoroversikter.  Geir Olsen har sendt en signert avtale (med Malviksenteret), 

og varslet at han kommer til å sende flere avtaler.  Vi må gå gjennom de to 

listene, og samkjøre disse.  Videre må vi sikre at fordelingen av midler mellom 

fotballavdelingen HS og andre avdelinger blir riktig.  Trond og Ulf har ansvaret 

for å fremlegge et forslag til samlet oversikt til møtet.» 

Geir, og kanskje andre sponsorselgere, har trolig utestående krav til provisjon for 
salgsinnsats.  Vi må ha som mål å få fremskaffet en komplett provisjonsoversikt 
for utbetaling innen utgangen av 2015. 

Vedtak: 

Sponsoravtalene avregnes i 2015 med utbetaling av de fleste avtaler til 
fotballavdelingen (i tråd med praksis fra de siste år).  Fra 2016 vil alle avtaler som 
eies av HS utbetales til HS, og inntektene fordeles i utgangspunktet med samme 
fordelingsnøkkel som LAM midlene.  Det arbeides videre med finjustering av 
fordeling av avtaler og fordelingsnøkler gjennom 2016 

Trond får fullmakt til å sluttforhandle en ny provisjonsavtale med Geir Olsen som 
skal gjelde fra 1.1.2016 til 31.12.2017. 

  



2 Årsmøte - valg og valgordning 

Håkon orienterte om konstituerende møte i Valgkomiteen.  Valgkomiteen for HS 
består av følgende medlemmer: 

 Wenche Falk-Larsen (Leder, Orientering) 
 Sverre Henriksen (Ski) 
 Ann-Margrethe Lyse (Håndball) 

 
 
Valgkomiteen har allerede kontaktet flere potensielle styremedlemmer, og fått 
positive signal.  Valgkomiteen trenger imidlertid hjelp fra alle avdelinger for å 
finne potensielle kandidater.  Dette vil bli tatt opp som sak på 
avdelingsledermøtet 5-januar. 

Når det gjelder den nye valgordningen (med 3 avdelingsledere i HS) som ble 
innført på første ekstraordinære årsmøte i 2015.  Vil Håkon ta en avsjekk med 
kontrollkomiteen (Bjørn Granum) av denne valgordningen, og hvorledes valg best 
gjennomføres 

Sykkel har årsmøte mandag 25. januar 

Ski har årsmøte onsdag 27. januar 

Hovedstyrets årsmøte settes til 29. mars (første arbeidsdag etter påske) 

 

  

3 Sentrumsplan for Vikhammer og lokalbussrute  

Håkon orienterte om disse to henvendelsene.  Håkon skriver et kort brev til 
kommunen og AtB hvor han ber om et møte for å diskutere saken. 

 

  

4 Tilbud om salg av billetter til Mc enTyre show  

Håkon har videreformidlet denne muligheten til alle tillitsvalgte, men ingen viste 
interesse for denne dugnaden.  Håkon har varslet om dette.  De som tilbyr 
dugnaden ønsker imidlertid fortsatt bistand fra MIL.  Saken tas opp på 
avdelingsledermøtet 5. januar.   

  

5 Saksliste for avdelingsledermøtet 5. januar. 

Følgende saker tas opp: 

1. Sponsoravtaler – Orientering (Trond) 

2. Årsmøtet inkl valgkomiteen 

3. Ending klubbhåndbok, sportslig leder 

4. McIntyre billetter 

5. Runde rundt bordet/Eventuelt 

 

  

 


