
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 29.05.2018 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Steinar Lille, Knut Radmann, Merete R Larssen-Aas, Turid Lund, Jan Inge Hov, 
Merete Rønning Larssen-Aas 
Meldt forfall: Kopi 

Karl Erik Berg, Helge Levorsen, Gunn Jorun 
Widding, Asbjørn Fosså 

 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Merete Rønning Larssen-Aas 21.00 26.06.2018 2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
28/18 Info status IFO 

Det jobbes for å finne best mulige løsninger for IFO.  
Samme antall passer solgt og Merete ønsker og åpne opp for tilbud to dager i 
uken. Til styremøte juni: Merete legger frem revidert budsjett IFO.  

Merete 26.06 

29/18 Orienteringssak: Innstilling til ny ansatt/stedfortreder IFO 
Merete har i samarbeid med Fremo gjennomført tre 2.gangsintervju her på 
klubbhuset. Hun har nå kommet fram til en kandidat for jobben og vedkommende 
er blitt tilbudt 70% stilling i IFO som nestleder/regnskapsfører. Oppstart ca. 
1.august 2018. 

  

30/18 Samarbeid IFO – Fotballskolen uke 33 
Fotball og IFO ønsker begge å finne en løsning til det beste for alle. Enighet om 
at begge går som planlagt med normal åpningstid (IFO: 12.30-16.30, 
Fotballskolen: 09-14). IFO-barn vil få en noe redusert pris på Fotballskolen 
dersom de vil delta på det denne uken.   

  

31/18 Status traktorgarasje 
Ting tar tid og vi har gått i «håndverkerfella». Det har vært uhell i forbindelse 
med graving fra kommunen sin side. Leder fotball purrer og håper på fortgang i 
saken.  

Steinar  

32/18 Prosjektstøtte fra hovedstyre 
- Fotball 100 000 (gjentatt) vedtatt i 2017.  
- Padling, skiftebu kr 12 500 ny i 2018. 
- Svømming, startpaller kr 50 000 ny i 2018.  

  
Innstilling: godkjent, utbetalling tidligst i 2019.  

  

33/18 Oppnevnelse av representant til generalforsamling i St.Olavs loppet AS 
Malvik IL har eieandel i to askjeselskap: ABRAhallen og St.Olavs loppet AS.  
 
Som medeier for St.Olavs loppet AS har vi fått invitasjon til generalforsamling 
torsdag 7.juni kl.18 på restaurant Napoli Stjørdal. Jan Helge og Merete drar på 
møtet og representerer Malvik IL.  

Jan Inge 
Merete 

 

34/18 Program for infomøte 5.juni 
Holder fast på dato selv om Håkon er bortreist. Jan Inge tar Håkons rolle.  
 
Dette vil være et allmøte for alle tillitsvalgte i Malvik IL. Vi starter med bespisning 
kl.19-19.30. Anders Hoff vil snakke om demokratiet i et idrettslag og i tillegg 
forventningsavklaring. Hver avdeling får noen minutter hver til å fortelle hvem de 
er og hva som er status pr. i dag.  
  

Jan Inge  

35/18 Eventuelt 
 

✓ Sesongoverganger 
Fotball/håndball. Viktig at idrettslaget fremstår som samlet og med samme mål. 
Alle er ute etter å skape aktivitet og det er viktig med god kommunikasjon i 
sesongovergangene slik at foreldre og barn vet hva de har å forholde seg til.   

 

  



36/18 ✓ Status 17.mai, til orientering 
Dagen gikk veldig bra. Fikk bra hjelp av Anita Furuvik. Merete bar flagget. Lyden 
var bra. Barna som holdt tale var kjempeflinke og lyden fungerte godt. Erstattet 
gassballonger med sukkerspinn. Godt salg inne i hallen.  
 

✓ Dugnadspolicy fotball 
Fotball har vedtatt å ha en dugnadspolicy. Hva har lag lov til å si ja til og hva skal 
inn til styret osv.  
 

✓ Malvik cup 
Malvik cup er avlyst 
 

✓ Avfallshåndtering 
Malvik fotball har fått 2x10 000 kr fra Sparebank1 til avfallshåndering Get Arena 
og ABRAhallen. Kommunen monterer kurver for å fange granolat. 
Kommunen har satt av 100 000 til forbedringer. 
 

✓ Sportslig fotball, til orientering:  
Sportslig fotball ønsker å invitere ungdommen inn til medbestemmelsesmøte til 
høsten.  

  

 


