
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   T id Sted 

Styremøte Malvik IL 26.04.2017 20:00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Gunn Jorun Widding, Steinar Lille, Asbjørn Fosså, Siri Eide, Turid Lund  
 
Meldt forfall: Kopi 

Per Øyvin Markussen, Knut Radmann, Lasse Eian  

Referent  Møte slutt  Neste møte Antall sider 

Turid Lund 22:00 31.05 2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 Referat fra møte 2/4 godkjennes 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

  

1 Spørsmål til regnskapet fra årsmøtet  

Eiendeler fotball er ført dobbelt i regnskapet for 2016 (under posten 

Andre anleggsmidler). Når dette korrigeres er regnskapet i balanse. 

Turid/Siri  

2 Regnskapsstatus pr 31. mars 

Styret ønsker regnskapsstatus tertialvis. 
Medlemskontingent er snart fult innbetalt. 
Sammenstilt regnskap ønskes framlagt hvert halvår, noe som innebærer 
at avdelingene vil pålegges å framlegge halvtårsregnskap fra og med 
2017.  
Styret ber om at det framlegges en nedbetalingsplan for lån til innebandy. 

Siri   

3 Revidert budsjett 

Etter endring av satser for medlemskontingent allidrett, reduseres 
budsjetterte inntekter med 10 000,-.  
Totale driftsinntekter 492 500,- 
 
Totale driftskostnader: 748 500,- (Summeringsfeil på + 20 000,- i forslag 
framlagt årsmøte). 

Med finansielle kostnader på 4 000,- gir dette ett budsjett på - 260 000,- 

Siri   

4 Status for 17-mai forberedelsene 

Knut har kalt inn til møte med avdelinger. Ingen videre informasjon pga 
forfall til møtet. 

  

5 Bruk av felles epost til utsendelse av masseepost fra våre 
sponsorer 

Masseutsendelser via felles e-post skal for framtiden kun administreres av 
Håkon eller Per Øyvind 

  

6 Søknad om å fratre sitt verv i styret fra Lasse Eian 

Søknad innvilges 

  



7 Kjøreplan for revisjon av klubbhåndboka inklusive eksisterende 
bestemmelser om sesonglengder 

Håkon legger fram utkast til plan for prosessen til neste møte. 
Økonomiutvalg, Sportslig utvalg og Administasjonsutvalget vil bli bedt om 
å delta i arbeidet. 
Ragnhild P. Mo vil forespørres om å være sekretær i arbeidet. 
Utgangspunkt for ny klubbhåndbok vil være idrettskretsens 
klubbhåndbok. 

  

8 Eventuelt 

 Rapportering Medlemsregisteret 

Alle avdelinger må rapportere innen 1. mai. Håkon sender purring til 
avdelingene. Viktig å rapportere riktige tall som stemmer med 
medlemsnett. 

 Møteplan 2017 
Siste onsdag i hver måned, med enkelte unntak (Uthevet): 

 31. mai 
 21.juni 
 16.august 
 30. august 
 27. september 
 25. oktober 

 29. november 
 13. desember 

  

 


