
 

 

 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 25.09.2018 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Steinar Lille, Gunn Jorun Widding, Turid Lund, Jan Inge Hov, Karl Erik Berg, 
Helge Levorsen (sak xx-xx) 
Meldt forfall: Kopi 

Knut Radman,  
Merete Rønning Larssen-Aas 

 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Gunn Jorun Widding 21.45 30.10.2018 1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Godkjenning av referat  

 
Presisering til eventuelt-punkt om toalettanlegg på Stavsjøen: det er gjort et 
vedtak i kommunen om å bygge. Det foreslås å gjøre en vurdering av hvor vidt 
idrettslaget kan få støtte til å utvide prosjektet. 
 

  

 Innspill til administrative forbedringspunkter: 

- Referat sendes ut til alle styremedlemmene senest etter 4 virkedager  
- Ønsker at det i større grad gjøres en prioritering av sakslisten om hvilke 

typer saker som spilles opp i møtene 
- Sakslisten bør skille mellom orienteringssaker og vedtakssaker  
- Vedtakssaker skal ha underlag som distribueres på forhånd, og vedtaket 

tydelig fremgå av protollen 

Håkon  

47/18 Hallfordeling (o) 

Styreleder orienterte om status i arbeidet med fordeling av halltid. 

Basistreningene gjennomføres på torsdager fra 17.-18.00 i Malvikhallen. Tilbudet 
blir gitt til alle medlemmer fra 5. trinn. Lønn til trenerne dekkes av friidretten. 

Det sendes en henvendelse til idrettsrådet om muligheten for fordeling av 1 time 
gratis til basistreningen.  

Håkon  

48/18 Kjøreplan for revisjon av klubbhåndboka (o) 

Gjeldende klubbhåndbok ble vedtatt i 2012 og det er vedtatt av årsmøtet at 
klubbhåndboken skal revideres.  

- A – Innledende del: ansvarlig Håkon 
- B – Sportslig del: ansvarlig Turid  
- C – Administrative bestemmelser: ansvarlig Håkon 
- D – Markedsutvalg: ansvarlig Knut  

De ansvarlige setter opp en fremdriftsplan. Arbeidet skal ha kommet i gang til 
november-møtet.  

Håkon  

49/18 Klubbmesterskap Friidrett (o) 

Jan Inge Hov tar ansvaret for å avklare aktuelle løsninger. 

Jan Inge  

50/18 Forespørsel om bruk av MIL logo (o) 

Forespørsel er kommet om bruk av MIL sin logo i håndarbeidsprodukter. Saken 
fremlegges på neste styremøte med utfyllende informasjon.  

Håkon  



 

 

51/18 Status Bank og Forsikringsavtale (o) 

Det planlegges aktiviteter overfor 3 utvalgte selskaper. Knut og Steinar 
samarbeider om oppfølgingen. 

Knut R. 
Steinar 

 

52/18 
 

Mulig bonus til avdelingene på kraftavtalen (o) 

Informasjon om ordningen ut til avdelingen er viktig, samt i sosiale medier. Felles 
løft fra alle avdelinger nødvendig, og arbeid for å motivere til innsats blir viktig. 

Knut R.  

53/18 Status utvikling påmeldte IFO - hvordan øke påmeldingen  

Per nå har to dager høyt belegg og to dager har lavt belegg. Det ble diskutert 
ulike løsninger for å øke påmeldingen på dager med ledige plasser. 

IFO er fortsatt i en innkjøringsperiode, og prioritering ut 2018 er å sikre en god 
kvalitet på tilbudet. Parallelt vil det jobbes for å utvikle en tredje dag med godt 
belegg med hovedfokus å få flere barn fra Saksvik skole.  

Merete  

54/18 Status kombinasjonsbygg traktorgarasjen, lager og toaletter (o) 

Opprinnelig kostnadsberegning hadde ikke tatt høyde for TEK17, som ble et krav 
for å kunne søke tippemiddelsøknaden. I byggeperioden har det blitt høyere 
kostnader på vann og avløp, grunnarbeid. Hovedlagets kostnader vil likevel bli 
lavere enn forventet pga momsrefusjon, bidrag fra stiftelse og tippemidler. 
Fotballen vurderer at det er god kontroll på de totale kostnadene.  

Steinar  

55/18 Draktavtale (o) 

Hovedlaget legger føringer for at det skal være felles overtrekksdrakt for alle 
avdelinger, og det skal gjøres et utvalg av ytterbekledning som passer for ulike 
idrettsgrener og aldergrupper. Utover dette er det opp til avdelingene å inngå 
kontrakter som dekker bekledning og utstyr tilpasset idrettenes behov.  

Arbeidet med drakter og utstyr til fotball, håndball og innebandy er nå inne i 
sluttfasen. De tre mest aktuelle tilbudene dekker i ulik grad de tre idrettenes 
behov. Utvalget bestående av representanter fra de tre avdelingene sluttfører 
vurderingene og lager en felles innstilling til hovedstyret. Det er positivt om det 
inngås avtale med en felles leverandør, men dette forutsetter at avdelingenes 
behov dekkes på tilstrekkelig vis. 

Steinar 
Gunna 

 

56/18 Eventuelt 

• Førstehjelpskurs – finnes det tilbud fra kretsen? Håkon sjekker. 

• Sentrumsplanen – høringsfristen er ute 

• Invitasjon til deltakelse på Idrettens hederskvelder mottatt. Ingen fra 
hovedstyret har anledning til å stille.  

  

 


