
 

Møtereferat 

Møtetype Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 21.06.2017 20:00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Per Øyvind Markussen, Knut Radmann, Turid Lund.   
 
Stig Roar Aasgaard, Stein Hoem og Willy Berdahl var tilstede under sak om hallfordeling. 
Frode Eitrem, var tilstede under sak om lån svømmeavdeling 
Meldt forfall: Kopi 

Asbjørn Fosså, Steinar Lille, Gunn Jorun Widding Siri Eide 
Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Turid Lund 22:00 16.08 1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Referat fra møte 31/5 godkjennes. 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
  

 Hallfordeling  
Gymsal (YMS): mandager, allidrett, innebandy, herretrim, hovedstyre. Gymsalen 
vil ikke være tilgjengelig før tidligst 20. september pga oppgradering 
Fylkeshall: Håndball og Malvik turn og RG. Håndball kjøper timer i fylkeshallen 
som byttes mot tildelte timer i Malvikhallen. Turn og RG samler dermed all sin 
aktivitet i fylkeshallen og håndball all sin aktivitet i Malvikhallen. 
Innebandy 16.30 – 19.00. Må leie 0,5 av disse timene 
Malvikhallen Basistrening (friidrett) 17-18.30, mandager 
 
Stig Roar Aasgaard velges til fortsatt å representere Malvik IL i 
hallfordelingsgruppen i Malvik idrettsråd. 

 
Stig Roar 

 

 Søknad lån Svømmeavdeling  
Behov for nye startpaller. Kommunen har ikke midler, men er villig til å 
gjennomføre arbeidet ved hjelp av lån og delfinansiering fra MIL. 
 
Vedtak: MIL garanterer for utgiftene for arbeid og materialer, under forutsetning 
av at Malvik kommune har fult byggherreansvar.  
MIL vil søke refusjon for utgiftene fra kommunen ved neste budsjettforhandling. 
Intern omfordeling av refunderte midler gjennomføres i internt budsjettarbeid 
2018. 
Svømmeavdelingen håndterer videre praksis i arbeidet.  

 
Frode 

 

 Idretts SFO 
HS mener framdriftsplanen er for ambisiøs, og ber om at fotballavdelingen 
samordner sin utredning med HS sin utredning av administrativ organisering av 
idrettslaget, dersom man samme person skal kunne brukes i flere roller. 
Nødvendig med en god kravspesifikasjon på plass før rekruttering skjer. 
Fotballavdelingen presenterer sine planer på neste styremøte. 

  

 Eventuelt 
Stig Roar informerer: 
Malvikhallen er i dårlig forfatning. Malvik håndball og VHK har bedt om en 
befaring av kommunen. Dette vil bli meldt som egen sak til høsten. 

  

 


