
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte Malvik IL 5. jan 2016 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Trond Johnsen, Siri Svendsen, Tor Lunde, Armand Valstad, Lars Terje 
Rotabakk, Stig Roar Aasgaard, Rune Resell, Asbjørn Fosså, Hilde Marie Stranden, Jan Inge 
Hov, Kåre Holm, Rune Gaustad 
 
Fravær/forfall:  

  
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 20.45  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Sponsoravtaler 

Det er laget oversikt over sponsoravtaler i MIL. Dette gjelder både å 
få kontroll på forpliktelser og goder/rabatter som inngår i avtalene. 
Totalt 5-600’ årlig sponsorinntekt. 
 
Den andelen sponsorinntekter som tilfaller hovedstyret fordeles 
etter samme modell som LAM, dvs et grunnbeløp i bunn og resten 
fordelt etter antall medlemmer i avdelingene. 
 
Trond jobber videre med å skaffe oversikt over sponsoravtalene. 
Det bør også tas stilling til samarbeid med VHK og MHK.  
 
Hovedstyret følger opp dette. 
 

  

 Årsmøte 
Sykkel, Ski, Orientering og hovedlaget har meldt inn årsmøtedato til 
Håkon. Følgende meldt på møtet; Svømming 25. januar, Tennis 1. 
februar, Senior 22. januar, Messebygget 26. januar. Håndball, 
fotball, friidrett og padling melder dette til Håkon så snart som 
mulig. Siste frist for avdelingsårsmøter er 29. februar. 
 
Valgkomiteen (Wenche Falk-Larsen, Ann-Margrethe Lyse og 
Sverre Henriksen) er i gang, trenger innspill til gode kandidater 
innen 10 dager. 
 
Valgresultater fra avdelingsårsmøter skal formelt godkjennes på 
hovedlagets årsmøte. Protokoller og signerte regnskap med 
årsmelding fra årsmøtene må sendes til Håkon og Rune så snart som 
mulig. 
 
Kandidater til æresbevisninger meldes også til Håkon. 
 

  



 Klubbhåndbok 
Forslag om å gi avdelingene fullmakt til å ansette lønnede trenere. I 
dag er det kun hovedstyret som har anledning til å ansette lønnede 
trenere. Håkon finpusser formuleringer på dette og sender ut i 
forkant av årsmøte. 
 
Ny valgordning med plass i hovedstyret til ledere av tre avdelinger 
gir utfordringer ettersom de samme avdelingene også skal sitte i 
valgkomite. Forslag om å velge valgkomite på årsmøte etter 
innstilling fra hovedstyret så vi unngår denne konflikten. Håkon 
sjekker formuleringer i forslaget med idrettskretsen. 
 

  

 McIntyre-billetter 
Fikk ikke respons på dugnaden. Tilbudet står fortsatt ved lag. 
Dersom dette er interessant for noen avdelinger melder de tilbake til 
Håkon innen 5 dager. 
 

  

 Eventuelt 
Dametrimmen er nedlagt, halltiden er i utgangspunktet ledig. 
Dersom noen avdelinger er  interesserte i å overta tiden meldes dette 
til Håkon innen en uke, hvis ikke gir Håkon beskjed til kommunen 
om at tiden er ledig. 
 

  

 


