
 

 

 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 21.08.2018 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 
Meldt forfall: Kopi 

Gunn Jorunn Widding, Helge Levorsen 
 

 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Merete Rønning Larssen-Aas 21.00 25.9.2018 1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
00/18 Godkjenning referat    

40/18 Budsjett/prognose HS: 
 
Gjennomgang av hovedstyrebudsjettet 
175 000 i prosjektstøtte: 
-100 000 fotballgarasje 
-25 000 til padleavdelingen til materiale 
-50 000 startpaller svømming 
 
Styreleder redegjorde for gjennomført formøte msd styreleder, nestleder, Merete 
og Jannicke på økonomioppfølging.  Det ble ikke fremvist konkrete tall i møtet, 
men følgende redegjørelse ble gitt av styreleder til styret. 
 
Revidert prognose for 2017 ligger betydelig etter på inntekt på kraft- og 
bankavtale.  Lite trolig at vi klarer å ta inn dette inntektsbortfallet.  For å sikre 
tilstrekkelig likviditet, så utsettes prosjektstøtteutbetalingen til 2019.  Korrigert for 
forsinket prosjektstøtteutbetaling, og inntektssvikt som omtalt, vil vi likevel klare 
et driftsoverskudd i 2017 på ca 30000.  
 
Detaljer i revidert prognose fremlegges av Jannicke/Merete på HS møte 25. 
september.   
 

  

41/18 Idrettskraftavtalen 
Vi har så langt lite eller ingen inntekt gjennom Kraftavtalen. Knut melder seg til å 
ta ansvar for forberedende arbeid før september. Dette før styremøtet og til 
idrettens dag 18.september. Plan om hand-outs og reklame på idrettens dag.  
 
Opptjeningen fra Idrettskraftavtalen i løpet av ett år utbetales i januar påfølgende 
år. Avtalte bonuser på avtalen utbetales med en gang avtalt delmål er nådd.  
 
 

Knut  

42/18 Bank/forsikringsavtale 
MIL ønsker å forhandle fram en mest mulig gunstig bank- og forsikringsavtale. 
Knut og Steinar tar jobben og kommer med innspill til avd.møtet i september.  
 

Knut 
Steinar 

Avd. 

møte 

sept. 



 

 

43/18 Status forhandlinger draktavtale v/håndball og fotball 
Den største sponsoravtalen er draktavtale, MIL bør få størst mulig potensiale for 
den samlede økonomien. 
 
Orientering status fra håndball:  
Vi venter på tilbud fra Adidas lik at vi kan se på de alternativene som foreligger. 
 
Det skal sendes en innstilling fra «draktutvalget» til hovedstyre senest en uke før 
hovedstyremøte i september. Hovedstyre tar beslutning i dette møtet på 
bakgrunn av innstillingen. 
 
Leder i hovedstyret skal signere draktavtaler.  
 
Knut kaller inn til møte før avd.møte i september (håndball og fotball).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Knut 

 

44/18 Saksliste avdelingsmøte september 18.september kl.19-21 
• Kraftavtalen 
• Regnskap 
• Evaluering idrettens dag 
• Status avdelinger 

 

 
Håkon 

 

45/18 Idrettens dag 16.september 
Håkon sender epost til alle avdelinger om det er interesse for idrettens dag.  
 

 
Håkon 

 

46/18 85års jubileumsfest 3.november 2018 
Gjennomføres som planlagt. Budsjett fremlagt, risiko for minus dersom det blir få 
gjester.  

 
Knut 

 

 Eventuelt 
• Avtaler og nedbetalingsplaner innad i idrettslaget må bli skrevet og lagret 

i sky.  
• Forslag om at det bygges toalettanlegg på Stavsjøen, evt utvide bygg til 

kajakklager / lager for tråkkemaskin til ski. Kajakkene kan da flyttes bort 
utenfor sesong.  (kontaktperson Bjørn Mæhre: bjm@malvik.kommune.no 
– epost pr 10.9) 

• Ønske om framdriftsplan for revidering av klubbhåndboken. Jan Inge 
informerer Helge Levorsen om at vi ønsker at han håndterer den delen av 
klubbhåndboka som omhandler det sportslige.   

 

  

 

mailto:bjm@malvik.kommune.no

