
 

Møtereferat 

Møtetype: 
Styremøte 

Avdeling/gruppe: 
Malvik IL-HS 

Dato: 
16.8.2017 

Tid: 
20:00  

Sted: 
Klubbhuset 

Til stede:                                  
Håkon Kvåle Gissinger, Per Øyvind Markussen, Knut Radmann, Asbjørn Fosså, Gunn Jorun 
Widding og Turid Lund 
Meldt forfall: Kopi: 
Steinar Lille Siri Eide 

Referent: 
Turid Lund 

Møte slutt: 
22:00 

Neste møte: 
30.8.2017 

Antall sider: 
1 

Sak  Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Referat fra møte 21/6 godkjennes. 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
  

1 Oppstart Allidrett - er vi i rute 
Allidrett i rute. Oppstart 28.08. Kontrakt med 3 aktivitetsledere utarbeidet, hvorav en 
er med fra i fjor. Mangler tilbakemelding fra avdelingene om at aktivitetsplan er 
mottatt og akseptert. 
Innebandy kontaktes, for å bidra med 1 – 2 teninger i løpet av høsten. 

Turid  

2 Kraftavtale 
To leverandører; Trønderkraft (Idrettsstrøm)og Kraft i Nord (Kraft til idretten). Noe 
ulike ordninger i forhold til fastpris og forbruk. Lav risiko for klubben ved begge 
leverandørene. 
HS anbefaler at vi jobber videre med Kraft i Nord. Avtalen presenteres for 
avdelingene i neste Avdelingsmøte. Dersom Avdelingsmøtet vedtar forslaget, bes 
Markedsutvalget jobbe videre med avtalen. Markedsutvalget må i forbindelse med 
utarbeidelse av Klubbhåndboka beslutte hvordan midlene skal fordeles. 

Per 
Øyvind 

 

3 Regnskap (HS + status konsern) 
Regnskap for juli presentert.  
Sammenstilt halvårsregnskap ikke ferdigstilt. Ser på dette neste møte. 

Håkon  

4 Klubbhåndboka - kjøreplan m/datoer (Utvalgsmøter og Avdelingsmøter) 
Neste avdelingsmøte: 7/9-17. Da settes møteplan for videre utvalg og 
avdelingsmøter. Avgjørende med grundig arbeid i utvalgene mellom 
Avdelingsmøtene. 
Avdelingsmøter vil i dette arbeidet ha rådgivende funksjon. 
Alle avdelingene oppfordres til deltakelse i Sportslig utvalg i dette arbeidet.  
 
Vedtektene må sees på i sammenheng med arbeidet. 

Håkon  

5 Idrettens dag 
Høsten 2017 er preget av mye arbeid. HS foreslår derfor å avlyse Idrettens dag i 
2017. Håkon sender en forespørsel til avdelingene om det allerede er begynt 
planlagt, og hvis arbeid ikke er påbegynt, avlyses dette! 

Håkon  

6 Fordeling av tid i svømmehall mellom svømming og padling 
Svømmeavdeling og Padleavdeling er kommet til enighet om at Padleavdelingen får 
tilgang til svømmehallen 2 kvelder mellom høstferien og jul. 
HS godkjenner denne fordelingen. 

Håkon  

 


