
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 24.01.2018 20:00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Gunn Jorun Widding,  Asbjørn Fosså, Per Øyvind Markussen, Knut Radmann, 
Turid Lund. 
 
Meldt forfall: Kopi 

Steinar Lille Siri Eide 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Turid Lund 22.30 28.2.18  

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Innkalling og saksliste godkjennes. 

Referat fra 29.11.17 godkjennes 
  

1/18 Innstilling IFO-leder 
Håkon informerte om prosessen fram til nå. Pr. i dag 3 kandidater, og det skal 
gjennomføres 3. gangs intervju 29.1. HS gir ansettelsesutvalget fullmakt til å 
fullføre ansettelsen. Det oppfordres til at det gjennomføres økonomisk 
bakgrunnssjekk før ansettelse gjennomføres. 

  

2/18 Kjøreplan og ev bistand fra VKS fram mot tiltredelse IFO-leder 
VKS vil fortsatt bistå oss til samme timepris. Vi forespør om bistand for 
utarbeidelse av 

• Lederavtale 
• Vedtekter 
• Søknadsprosedyre 
• Tjenestebeskrivelse 

Vi ber også om at de starter opp dialog med Malvik kommune om tilbud. Dette 
presenteres på neste styremøte. 
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28.2 

3/18 Budsjett 2018 
HS-budsjett: 
Utgifter 17.mai må økes fra 30 000,- til 50 000,-, jfr sak 5/18 
Reduserer sponsorinntekter med 100 000,-, øker LAM-midler med 100 000,- 
 
Forutsetning for 2019/2020 budsjett: Årsmøtevedtak på økning av medl.avgift 
50,-/100,- 
 
IFO-budsjett: 
Utgifter rektor utgår. 
Øker utgifter assistenter med 55 000,- 
Utgift på transport økes til 40 000,- 

 
 
 
 
 
Håkon 

 

4/18 Klubbhåndboka – forslag om utsettelse til årsmøte 2019 
HS orienterer årsmøtet om at vi ikke har kapasitet til å komme i mål. Sportsplan 
presenteres, og man ber om at årsmøtet gir tilslutning til at denne startes opp i 
2018. 

  

5/18 17. mai 2018 
Ingen avdelinger har ønske om å ta dugnaden.  
Malvik MK får 7500,- for festforestilling. 
Knut starter prosessen, men ønsker innspill til festtaler. Knut delegerer oppgaver 
til de ulike avdelinger og honorer ut fra omfang. 

  

6/18 Oppfølging Friidrettsavdelingen 
HS anbefaler at Friidrettsavdeling legges under administrasjon av HS i ett år. 

  

7/18 Fastsette dato for årsmøte 
Årsmøtet gjennomføres tirsdag 3. april.  

  



8/18 Etablering av komite for framforhandling av ny bankavtale 
Forutsetning; samle alle avtaler; forsikring inventar, underslagsforsikring, 
styreansvarsforsikring, yrkesskadeforsikring, pensjon og bankavtaler. 
Turid sjekker med nærliggende idrettslag hvilket nivå pensjonsnivå de tilbyr og 
innhenter tilbud. 
Markedsutvalget vurderer tilbudene i etterkant og forhandler 
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28.2 

9/18 Møte med kommunen om bruk av klubbhuset 
Håkon gjennomfører møtet ang bruk av klubbhuset. Mandagsklubben vurderer å 
flytte sin aktivitet til ny ungdomskolen. 

  

 Eventuelt 
• Informasjon om Politiattester 

Politiet har strammet inn sine rutiner vedr. utstedelse av politiattester. De 
utsteder ikke ny attest til samme formål dersom man ikke legger ved 
spesiell dokumentasjon på at det har vært opphør i tillitsverv. 
Dette medfører at MIL må endre sine rutiner rundt hvordan vi oppbevarer 
disse. Vi kan ikke rutinemessig kreve ny attest etter 3 år. 
Listen over godkjente attester må derfor med jevne mellomrom «vaskes» 
av avdelingene for å ikke bli uhåndterbar. 
Asbjørn bekrefter at dersom noen mister grunnlag for slik politiattest, vil 
idrettslaget få beskjed. 
Info på hjemmesiden vil bli oppdatert. 
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