
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 8. august 2016 20.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Steinar Lille, Per Øyvind Markussen, Turid Lund, Rune Resell, Ragnhild 
Petterteig Mo (på sak 1) 
Fravær/forfall:  

Wenche Falk Larsen, Eva Heksem, Trond 
Johnsen. 

 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 22.25  2 

Saknr Saksopplysninger 
1 Hilserunde sommerhjelp på medlemsregister 

 
Ragnhild presenterer seg for styret og jobben med å komplettere medlemsregisteret diskuteres. 
 

2 Godkjennelse av referat fra forrige møte 
 
Godkjent 
 

3 «Hengesaker» fra tidligere referat 
 

 Renhold klubbhus – Håkon følger opp denne. 

 Basistrening 2. – 4. trinn – Skiavdelingens trening på «Sport og Trim» åpnes for andre avdelinger 

og at dette dermed markedsføres som grenuavhengig treningstilbud. Håkon følger opp denne 

videre. 

 Hussjef – Per Øyvind har vervet, men uavklart hva det innebærer, Håkon hører med Jan Aasbakk 

om han kan ta flere oppgaver tilknyttet klubbhuset. 

 Overføringer fra hovedstyret – Rune må følge opp dette bedre. Den 15. hver måned settes som 

frist for å overføre forrige måneds inntekter. 

 Dopapirdugnad 

 Medlemsregister – hva gjøres for å registrere riktig familietilhørighet – dette tas opp i 

administrasjonsutvalget. 

4 Idrettens dag 
 
Eva har ansvaret for arrangementet, Håkon følger opp hvor langt Eva har kommet med arbeidet. 
Hovedstyret er innstilt på å få gjennomført arrangementet. Avdelingene må involveres, det kan også være 
mulig å benytte allidrettstrenerne. 
 

5 Oppstart Allidrett 
 
Turid har ansvaret for allidretten. En av trenerne har trekt seg, prøver å skaffe erstatter. Ikke i mål med å 
avtale med alle avdelinger når de skal ha ansvaret for treningene. Følger i all hovedsak samme opplegg 
som i fjor. 
 

6 Utleie Viksletta – vi må få bedre rutiner her for å unngå fremtidige kollisjoner 
 
Bør dette sees i sammenheng med booking av klubbhus? Fotballavdelingen får ansvar for oversikt over 
hvem som bruker Viksletta når. Info legges ut på hjemmesiden om at kontaktadresse er mailadressen til 
fotball. Leietakere utenom barne- og ungdomsidrett faktureres. 

 

7 Bank og (underslags)forsikring 
 
Rune undersøker pris hos Gjensidige og If for hva det koster med underslagsforskring til neste styremøte. 
 



8 Tjukkasbrannen 
 
Brann i tjukkas i sommer. 4000 i egenandel, denne dekkes av hovedstyret, resten dekkes av forsikringen. 
Vurder om det også må anskaffes beskyttelse til tjukkasen. Hovedstyret tilbyr friidrett 20000 i støtte til å 
skaffe kasse til tjukkasen. Hovedstyret har  i så fall rettigheten til å selge reklameplassen på kassen. 
 

9 Hallfordeling Bandy, Tennis (og friidrett?) 
 
Hallfordeling gjennomført med virkning fra høstferie til påskeferie. 
Fylkeshallen: Basistreningen 5. -7. trinn har mandager kl 18-19. Innebandy har onsdager fra 16-18. Tilbud 
om tid fredager 18-20 – denne har ingen meldt interesse for, torsdag fra 21-22 er også ledig. Ledige 
tidspunkt stilles til disposisjon til avdelinger som ønsker det innen utgangen av august. Hvis ingen melder 
interesse frasier Malvik IL seg disse tidene. Hallen åpner ikke før 1630, selv om tid er fordelt fra 1600, 
uavklart om dette fører til flytting av flere treningstider. 
 
Hovedstyret betaler leie for basistrening kr 6250 pr sesong. 
Innebandy dekker sine timer selv. Innebandy inviteres til neste styremøte for å avklare budsjett og 
fremdrift. 
 
YMS: gjelder for hele skoleåret: 
Tennis 19-21 på mandager (samt ledige timer fra allidrett) 
Allidrett 17-19 på mandager 
 
Malvikhallen: det kan bli ledige strøtimer frem til høstferien, dette avklares før neste styremøte. 
 

10 Rapport fra markedsutvalget v/Per Øyvind 
 
Geir Olsen har sagt opp sin stilling. Dette tas til orientering og ønske om å fratre umiddelbart godtas. 
Må dermed tenke nytt rundt hvordan vi jobber med sponsorer fremover. Per Øyvind jobber med å skaffe 
oversikt over hva som finnes av avtaler og hvordan vi skal jobbe videre med dette. Møter Geir på torsdag 
for å gå gjennom status og avklare sluttoppgjør med Geir. 
 
Det jobbes for å få på plass en ny markedsansvarlig. Alle bes foreslå mulige kandidater til Håkon. 
 
Har hatt møte i markedsutvalget med godt oppmøte. Neste møte 30. august, dette møtet må forberedes 
godt. 
 

10 b) Sponsorarrangement på Coop Extra 13. august 
 
Fotballavdelingen har kontroll på dette. 
 

11 Oppstart arbeid med hovedarkiv 
 
Utsettes til neste møte 
 

 


