
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   T id Sted 

Styremøte Malvik IL 31.05.2017 20:00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Gunn Jorun Widding, Steinar Lille, Siri Eide, Per Øyvind Markussen, Knut 
Radmann, Turid Lund. 
Stig Roar Aasgård, var tilstede under sak om hallfordeling. 
 
Meldt forfall: Kopi 

Asbjørn Fosså  
Referent  Møte slutt  Neste møte Antall sider 

Turid Lund 22:00 21.06 2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

 Referat fra møte 26/4 godkjennes. 
Innkalling og saksliste godkjennes. 

  

 Status Hallfordeling  
Hallfordeling gjøres på bakgrunn av alder og tid på døgnet/dag i uka. 
 

Timefordeling er identisk som i fjor. 
Innebandy har ikke ført til økning i timer, til tross for økt medlemstall, men 
fordeling skjer hovedsakelig på antall lag, ikke antall utøvere.  
Kamptid:  

 Fredager fra 20 
 Lørdager 9-20 
 Søndager 9-18 

 

Innebandy, friidrett og basistrening må avklares, men disse får ikke tildelt timer 
før etter høstferien. Tas opp på neste styremøte. 

Stig 
Roar 

 

 Status økonomi  
Knut ber om at det føres eget regnskap for 17.mai. 

Sponsormidler – internavregninger -må avstemmes i forbindelse med halvårlig 
konsernregnskap. Dette vil også presiseres ved revidering av Klubbhåndboka. 

Siri  

 Oppsummering 17-mai  
Vanskelig oppgave å verve medlemmer til 17.mai komite. Forslag om at 

håndballavdelingen tilbys oppgaven på dugnadsbasis. Håndballavdelingen tar opp 
dette internt. Følges opp av hovedstyret på møte i august. 

Knut  

 Status Markedsutvalget  

3-4 møter pr år. 
Markedsforum ønsker å bidra til revisjon av klubbhåndboka. 
Flere avtaler er reforhandlet. Avtale med MX-sport blir betalt med utstyr. 
 
Ang. utstyrsavtaler, Adidias og Select utgår i 2018. 
Avtale med MX-sport utgår 2017. Markedsutvalget gjør videre vurderinger. 
 
«Kraft i Idretten»: tilbud om avtale. 1 øre pr KW forbrukt. MIL må da selge 
abonnement. Virker å være en seriøs aktør. Nytt møte i juni. 
 
Utfordringen pr i dag er å innhente nye avtaler. Vi har ikke ressurser til dette, 

men markedsutvalget holder inneværende avtaler vedlike. 

Per 

Øyvind 

 

 Flaggdugnad (forespørsel fra kommunen) 
Forespørsel fra kommunen om flaggheising. Styret ser ikke at vi har mulighet til å 

drifte dette. 

Håkon  

 Idrettsbingo 
Informasjon om Idrettsbingo vedlagt innkalling.  
Selskap som driver bingo på Stjørdal. Idrettslagene melder seg inn. Forplikter oss 

da å levere kake x 2 pr år. Ikke mottatt innbetaling for 4. kvartal 2016 eller 1. 
kvartal 2017. Håkon følger opp dette.  

Håkon  



 Politiattester 
Turid tar over oppgave med å oppdatere liste over etter Håkon. 

Håkon  

 Kjøreplan for revisjon av klubbhåndboka 
Sportslig utvalg består av de tre avdelingsrepresentantene. HS foreslår at 
representant fra svømming leder utvalget.  
Forslag til framdriftsplan vedtas. 
Mål: Klubbhåndbok skal være overordnet, og hver avdeling utarbeider egen 
Avdelingshåndbok.  

Håkon  

 Eventuelt 
 Avdelingsmøte 20. juni Håkon kaller inn, og HS bes møte. 
 Steinar informerte om Kvalitetsklubb-prosjektet. Har vært ett stort løft for 

avdelingen. Har utarbeidet Sportslig plan og klubbhåndbok. Har nå en 
klar visjon og felles mål. Tydelige retningslinjer for drift av klubben. 

  

 


