
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 26.04.2018 19:00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Jan Inge Hov, , Knut Radmann, Merete R Larssen-Aas (tom sak 23/18), Karl 
Erik Berg, Turid Lund. 
Meldt forfall: Kopi 

Gunn Jorun Widding, Steinar Lille, Helge 
Levorsen 

Siri Eide 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Turid Lund 20.00 31.05.18 1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Innkalling og saksliste godkjennes. Sak nr 27/18 meldes inn i møtet 

Referat fra 11.4.18 godkjennes 
  

21/18 Orientering om oppstartsfase IFO 
Ca 40 plasser er solgt. Kun åpnet for salg av hele plasser pr i dag. Merete gis 
fullmakt til å iverksette nødvendige tiltak for å prøve å fylle resterende plasser. 
Har med bistand fra Fremo bemanning lyst ut 50 % stilling IFO ansatt (med 
mulighet for 50 % regnskap i tillegg). 
Malvik vgs er kontaktet for å knytte til seg aktivitetsledere. 

  

22/18 Godkjenning av vedtekter IFO 
Vedtekter og retningslinjer er revidert. Klageinstans er ikke avklart ennå. 
Vedtektene og retningslinjer godkjennes, og Merete gis fullmakt til å endre 
retningslinjene når dette er klart. 

  

23/18 Fordeling av oppgaver og ansvar 
• Leder Markedsutvalget - Knut 
• Husstyret og Messebygget - Knut 
• Ansvarlig Friidrett - Jan Inge 
• Leder sportslig utvalg -Helge 
• Barneidrettsansvarlig - Håkon 
• Allidrett – Merete på sikt. Turid fortsetter fram til IFO er godt i gang 
• Basistrening – Håkon 
• Websider og møteromsbooking - Merete 
• Politiattester – Merete på sikt. Turid fortsetter fram til IFO er godt i gang 
• Oppdatering medlemsnett for individuelle idretter – Merete fra august 
• Tilgangskontroll bankløsning – Håkon 

 
Arrangementsansvarlig utnevnes på neste møte 

  

24/18 Friidrettsavdelingen 
Jan Inge har avtalt møte med tidligere leder av avdelingen.  
Pr i dag er målet å få opprettet nytt styre så snart som mulig. 

 
 
Jan Inge 

 

25/18 Fastsettelse av dato for introduksjonskurs for tillitsvalgte 
Dette må tilstrebes å bli et årlig arrangement. 
I år gjennomføres dette 5. juni. 

 
Håkon 

 

26/18 Fastsettelse av dato for Idrettens dag og 85-års jubileumsfest 
Idrettens dag: 16. september 
85-års jubileumsfest: 3. november 
 
Knut reserverer Messebygget 

 
 
 
 
Knut 

 

27/18 Oppnevnelse av representant til hallfordelingsutvalget 
Stig Roar Aasgård oppnevnes. 

  

 Eventuelt 
✓ Knut etterspør en opprydding i klesavtaler. Mange ulike merker og 

kolleksjoner 
✓ Knut etterspør oppslutning om Strømavtaler. Vi har ikke tall for dette for 

hånden 
✓ Turid ber om at leder ikke presenterer saker som vedtatt i eksterne fora, 

når de ikke er diskutert i styret. Dette tas til etterretning. 

  

 


