
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 24/11-2015 20.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Gissinger, Siri Svendsen, Rune Resell, Trond Johnsen, Tor Lunde 
 
 
Meldt forfall:  

Rune Gaustad, Ann-Margrethe Lyse  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 
Rune Resell 21.50  1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Godkjenning av referat 

Referat fra forrige møte gås gjennom og godkjennes. 

 

  

1 Avtale sponsorarbeid 

Hovedstyret har mottatt utkast til kontrakt fra Geir Olsen. Håkon har hatt møte 
med fotballstyret for å avklare status på samarbeidet mellom fotball og Geir 
Olsen. 

Det må skaffes en oversikt over hvilke sponsoravtaler som finnes. Håndball og 
fotball sender oversikt til Rune som lager samlet oversikt. Når denne oversikten 
er på plass kan vi se på hvordan pengene bør fordeles. 

Trond går inn som hovedstyrets representant i markedsgruppen og kaller inn til 
møte når oversikten over gjeldende avtaler er på plass. 

Hovedstyret går gjennom reglene i klubbhåndboken, disse virker fornuftige, så 
det er ikke behov for større endringer, men reglene må etterleves. 

 

  

2 Årsmøte - valg og valgordning 

Styremedlemmer kan ikke være med i valgkomiteen §6-3 i klubbhåndboken, 
Ann-Margrethe kan dermed ikke stille for håndball.  

Håkon har skaffet medlem fra Skiavdelingen. Håkon tar kontakt med Ann-
Margrethe og Wenche for å avklare deltagelse fra håndball og orientering. 

Vurdering av valgording med avdelingsledere i hovedstyret gås gjennom på neste 
avdelingsmøte. 

Håkon følger opp valgkomiteen fremover. 

 

  



3 Årsmøte kjøreplan og fastsettelse av dato 

Sykkel har årsmøte mandag 25. januar 

Ski har årsmøte onsdag 27. januar 

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

Håkon/Trond oppdaterer kalenderen på hjemmesiden fortløpende etter hvert som 
avdelingene melder inn sine årsmøtedatoer. 

Håkon kommer til å forberede sak til årsmøtet vedrørende endring i 
klubbhåndboken hvor det presiseres at alle avdelingsstyrer må ha en valgt 
sportslig leder som skal være ansvarlig for inngåelse av trenerkontrakter. Dette 
kan være samme person som leder. 

 

  

4 Reforhandling avtale med STFK 

Håkon følger opp denne sammen med fotballavdelingen. 

 

  

 Neste hovedstyremøte med juleavslutning holdes mandag 21. desember. 

Neste avdelingsledermøte holdes tirsdag 5. januar. 

 

  

 


