
 

Møtereferat 

Møtetype: 
Styremøte 

Avdeling/gruppe: 
Malvik IL-HS 

Dato: 
27.9.2017 

Tid: 
20:00  

Sted: 
Klubbhuset 

Til stede:                                  
Håkon Kvåle Gissinger, Per Øyvind Markussen, Steinar Lille, Asbjørn Fosså og Turid Lund 
Stein Hoem på sak 1 

Meldt forfall: Kopi: 
Knut Radmann og Gunn Jorun Widding Siri Eide 

Referent: 
Turid Lund 

Møte slutt: 
22:00 

Neste møte: 
30.8.2017 

Antall sider: 
1 

Sak  Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Referat fra møte 16/8 godkjennes. 

Innkalling og saksliste godkjennes. 
  

1 Statusrapport fra friidrettsavdelingen 
Store vansker med å rekruttere nødvendig personell til styre og trenersiden. Ikke 
konstituert noe styre pr i år. Har ungdomstrenere med god erfaring. 
Bra økonomi. 
Lite med medlemmer i den yngste gruppen, men bra hos de eldre. Ikke tilbud til de 
over 14-15 år. 
 
Ungdomstrenerne gjennomfører basistreningene som starter opp nå. 
 
HS ønsker å bidra med å spre informasjon om rekruttering, ev bidra med 
valgkomitearbeid. 

Stein  

2 Referat fra avdelingsmøtet 
Møtereferat godkjennes etter korrigering av oppmøteliste, samt noen språklige 
korrigeringer. 

  

3 Kort status ny klubbhåndbok 
Adm.utvalget har gjennomført møte. 
Markedsutvalget gjennomfører møte neste uke. 
Sportslig utvalg og diverseutvalget har ennå ikke datofestet møte. 
 
Førsteutkast bør være klart til slutten av november for presentasjon til 
avdelingsmøtet. 
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Informasjon om garasjeprosjektet til fotballavdelingen  
Fotballavdelingen har behov for garasje til traktor, samt plass for oppbevaring av 
vant. (6 og 7 åringer skal fra neste sesong spille med vant). Ønsker også å få på 
plass toalett i bygget. 
 
Samarbeid med kommunen er etablert. De bistår med søke på Tippemidler. 
Estimert prisoverslag: 400 000,-. Satt av  
200 000,- på årets budsjett. 
 
Rambøll skriver byggesøknad. 

Steinar 
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Tippemiddelsøknader, og søknad om kommunal støtte (Traktorgarasje, 
Startpaller, Snøscootergarasje) 

• Tippemidler håndteres av særavdelingene og kommunen. Frist medio 
oktober. 

• Svømmeavdelingens utgifter til startpaller vil HS søke om refusjon fra 
kommunen. 

Håkon 

 

 

 

6 Status Idretts SFO 
Steinar informerer. Endret konsept til idretts SFO. Viktig med samarbeid med 
kommunen. Ingen kan få 100 % på idretts SFO, max 50 %. Alle tre skolene i 
nedslagsfeltet skal få tilbudet. 
Videre plan: Fotball avdelingen utreder videre. Innkalles til ekstraordinært årsmøte i 
slutten i november før prosessene ev effektueres. 

Steinar  

7 Administrativ organisering 
Leder SFO kan kombineres med adm stilling. 
HS ser det som en fordel at Daglig leder ansettes direkte under HS. 

  

 

 

Eventuelt 
• Fotballavdelingen har behov for innkjøp av vant. Ber om at dette 

styrebehandles internt i avdeling, før det søkes om støtte fra HS. 
HS er positive til slikt innkjøp. 

 

 

 

 

 


