
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 3. okt 2016 20.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Turid Lund, Steinar Lille, Per Øyvind Markussen, Knut Radmann på sak 
1, Ole Morten Rønning, Wenche Falk-Larssen, Rune Resell 
Fravær/forfall:  

Eva Heksem  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 22.00 8. nov 2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 17. mai 2017 – hva gjør vi for å finne ny leder av 17. mai komiteen 

Knut Radmann har god dokumentasjon rundt hva som skal gjøres. Ny leder bør 
være på plass rundt årsskiftet. 
 
Saken tas med på avdelingsmøte som holdes den 18. oktober. 
 

  

 Budsjett for Innebandy 
Ser bra ut, tas til orientering. Vedtas på årsmøte for innebandy tidligst mulig i 
2017. Oppstartslån utbetales til avdelingen så snart de har opprettet konto i SMN 
tilknyttet Malvik IL 
 

  

 Støtte til halleie for Tennis og Friidrett 
Basistrening fra 18-19 på mandager (5-7 trinn), 6250 kr støtte fra hovedstyret 
(dekker hele leien) 
Innebandy, fra 1630-1830 på onsdager, 6250 kr støtte fra hovedstyret (dekker 
halve leien) 
 
Tennis og friidrett får støtte for halve halleien ut 2016, ettersom de får uforutsette 
utgifter til halleie i år. Det må jobbes for at avdelinger som trenger hall får 
økonomi til å dekke halleie selv. Støtte for 2017 innvilges eventuelt på neste 
styremøte med utgangspunkt i budsjett for 2017. 
 

  

 Budsjettjusteringer for å avvikle kampavgift for de under 12 år 
Håndball får 70000 redusert inntekt hvis dette avvikles. Det jobbes frem en 
løsning med økning av andre treningsavgifter for å dekke opp dette. Denne 
presenteres på årsmøter 2017. 
 
Tas opp på neste styremøte. Budsjett for hovedlaget settes også opp som sak på 
dette møtet. 
 

  

 Ansettelse av Jan Aasbakk 
Enighet om innholdet i kontrakten. 
 

  

 Valgordningen – informasjon fra behandling av saken i avdelingsstyrene for 
håndball og fotball 
Foreslås endret fra leder i avdelinger til representant fra avdelingene. 
  

  

 Kjøp av traktor – budsjettfremlegg 
Utsatt til neste møte. 
 

  

 Oppstart Basistrening – Informasjonskampanje 
Legges ut info på nett, og forsøker å få sendt ut ranselpost. 
 

  



 Informasjon fra markedsutvalget 
Møte i markedsutvalget 13. september. Deltagelse fra friidrett, ski og fotball i 
tillegg til hovedstyret. Jobber for å få på plass ny sponsorselger. 
 
Fordelt avtaler som går ut i 2016 for å følge opp disse og forsøke å få videreført 
disse. 
 
Rune går gjennom og sikrer at alt som skal faktureres blir fakturert. 
 

  

 Status utsendelse av medlemskontingent for 2016 
Treningsavgift er fakturert og betalingsfristen er nettopp gått ut, 
medlemskontingent er klart til å faktureres. 
 

  

 Eventuelt 
Savner bedre kjennskap til økonomien, prøver å legge opp til å presentere forrige 
måneds regnskap i forhold til budsjett på hvert styremøte (dvs regnskap pr 
september presenteres i starten av november). 
 

  

 


