
 

 

 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 26.06.2018 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Steinar Lille, Gunn Jorun Widding, Knut Radmann, Turid Lund, Jan Inge Hov, 
Karl Erik Berg, Merete Rønning Larssen-Aas, Tor Lunde (deltok under sak 35) 
Meldt forfall: Kopi 

Karl Erik Berg 
Helge Levorsen, 

 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Merete Rønning Larssen-Aas 22.00 21.08.2018 1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
00/18 Godkjenning referat  

Referatet fra møtet i mai ble godkjent uten kommentarer 
  

35/18 Sentrumsplan for Vikhammer (Tor Lunde) 

Konklusjon fra idrettsrådet: ønske om felles svar fra idretten til høringen. 
Idrettsrådet ønsker innspill fra det enkelte idrettslag, så settes sammen til et 
felles høringssvar.  Hovedargument i høringssvaret fra idrettsrådet vil være at 
idretten ikke kan gi bort M2 grunneiendom regulert til idrettsformål.  
 
For Malvik IL, gir høringsforslaget fra kommunen følgende negative 
konsekvenser: 
Tomten på sørsiden av veien vil bli redusert i forhold til dagens situasjon.  Dette 
mener MIL er svært uheldig, særlig når det legges opp til en kraftig vekst i 
innbyggertallet.  MIL vil i sitt svarbrev kreve at avsatt areal regulert til 
idrettsformål i utgangspunktet må økes i takt med befolkningsveksten.   
 
Dersom dette ikke lar seg realisere, forventer MIL at Malvik kommune 
kompenserer for bortfall av areal gjennom å etablere idrettsflater som legger til 
rette for høyere bruksintensitet slik at vår forventede økning i idrettslig aktivitet 
vil kunne opprettholdes.  
 
Tor og Håkon formulerer underlaget som går til idrettsrådet. Dette må sendes ut 
til styret før det sendes til idrettsrådet. PGA korte svarfrister, vil 
styremedlemmene kun få en uke frist for tilbakemelding til Håkon.  

Håkon / 

Tor Lunde 

 

36/18 Regnskapsrapporter pr 15. juni 
Oppdaterte regnskarapporter ble fremlagt – ingen merknader.  Pga usikkerhet 
med inntektene på IFO (se neste sak), må vi være svært forsiktig med 
pengebruken ut over høsten (både IFO og HS).  Merete bør i så langt det er 
mulig forespørre hovedstyret v/hovedstyreleder før større bestillinger.  Merete la 
frem ønske om å delta på konferanse for daglige ledere i idrettslag på Levanger.  
Hovedstyret godkjente denne disposisjonen. 
 
Det har ikke vært etterspurt halvårsregnskap fra avdelingene.  Håkon sender en 
henvendelse til avdelingslederne etter sommerferien med frist for innsending av 
halvårsregnskap.  Siri sammenstiller til konsern, og sammenstilte rapporter legges 
frem på avdelingsmøte i september. 

Håkon  

37/18 Prognose for IFO 2018 
IFOs budsjett er avhengig av å fylle plassene og styret vedtar å åpne for 2.trinn. 
Dette gjøres snarest og før sommerferien.  
 
Hovedstyret godkjente følgende disposisjoner:200 stk IFO-bager og pvc-banner 
til klubbhuset. Dette tas av utstyrsposten til IFO.  Hovedstyret orienteres 
fortløpende på hovedstyremøtene med statusoppdatering for antall barn på IFO  

Merete  



 

 

38/18 Fritak treningsavgift for registrerte flyktninger 

HS er positive til at registrerte flytninger gis fritak for treningsavgifter mot 
fremleggelse av dokumentasjon på at de er i introduksjonsprogram.  HS ser det 
som en viktig del av sitt samfunnsansvar å bidra til god integrering av flyktninger 
i Malvik kommune.  Inntektsbortfallet med fritaket overvåkes, og det søkes om 
støtte til kommunen for inntektsbortfallet dersom dette viser seg å bli betydelig 

  

39/18 Reduksjon antall hjertestartere fra 3 til 1 
Som et bidrat til å spare utgifter, vedtar hovedstyret å reduseres antall 
hjertestartere fra 3 til 1.  Plassering på godt synlig plass i Malvikhallen. Merete tar 
kontakt med Blodstrupmoen for iverksettelse.  

Merete  

 Eventuelt 
• Forsikring. Se på forsikringspolicy generelt i idrettslaget. Tas til høsten.  
• Felles drakt/klubbdrakt for avdelingene. Tas til høsten 
• Allidrett: Turid har anskaffet aktivitetsledere til allidretten.  
• Ønske om revidert tidsplan for klubbhåndboken. Tas i august.  

  

    

 


