
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 6. juni 2016 20.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Steinar Lille, Per Øyvind Markussen, Wenche Falk Larsen, Rune Resell, 
Vidar Sørensen (på sak 1), Stig Roar Aasgaard (på sak 5) 
Fravær/forfall:  

Turid Lund, Eva Heksem, Trond Johnsen.  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 22.20  2 

Saknr Saksopplysninger 
1 Basistreningstilbud til høsten 

Malvik Turn og RG har overtatt ansvaret for 8. trinn og eldre. Malvik IL viderefører tilbudet for 5.- 7. 
klasse. 
 
Det vil i tillegg jobbes for å etablere et grenuavhengig treningstilbud for 2.- 4. klasse. Kombinert med 
allidretten for 0. -1. klasse vil det da finnes grenuavhengig treningstilbud i Malvik for alle barn og unge fra 
6-19 år. Håkon følger opp dette. 
 

2 Referat fra forrige møte 

Godkjent 
 

3 Markedsutvalget 
Det er gjennomført et oppstartsmøte for markedsutvalget og kontrakt med Geir Olsen er signert. Det kalles 
nå inn til et møte for å koordinere arbeidet mellom avdelingene. Per Øyvind følger opp dette. 
 

4 Lyoness 

Det er fremmet forslag om at Malvik IL skal utnytte mulighetene som finnes innenfor Lyonesskonseptet. 
Det har vært diskutert hvorvidt dette er pyramidespill. Selv om Lyoness ble frikjent i denne diskusjonen 
ønsker ikke Malvik IL å gå inn i dette konseptet. 
 

5 Hallfordeling 

Hallfordeling er gjennomført. Hallkapasiteten er bedre enn tidligere og mange avdelinger har dermed fått 
bra med halltid i år. Timer i MVS hallen må leies, øvrige haller er gratis for barn/unge. 
Håndballavdelingen har byttet timer med Malvik Turn og RG og betaler dermed for leie av MVS hallen 
selv om de benytter Malvikhallen. 
 
Malvik IL benytter seg av alle tildelte timer unntatt torsdag kveld, denne kan dermed fristilles til basket. 
 

6 Medlemsregisteret 

Det er fortsatt en del å hente på å få mer utfyllende og oppdaterte data inn i medlemsnett. Det vil derfor 
ansettes en person i 100% stilling i august og på timeinnleie utover høsten for å bistå i dette arbeidet. Det 
er satt av penger til dette i årets budsjett. Håkon får fullmakt til å gjennomføre denne ansettelsen. 
 
Håkon kaller også inn til møte med Rune og medlemsansvarlige for håndball og fotball for å koordinere 
videre arbeid med medlemsnett. 

7 Datoplanlegging ut 2016 

Avdelingsmøte 21. juni 
10 års jubileum for messebygget 22. juni 
Møte i markedsutvalget – før sommeren – Per Øyvind kaller inn 
Møte om medlemsnett – før sommeren – Håkon kaller inn. 
Idrettens dag 4. september 
Hovedstyremøte for august flyttes fra 1. august til 8. august. 
 

 


