
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 16.01.2019 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Jan Inge Hov, Steinar Lille, Gunn Jorun Widding, Knut Radmann, Merete 
Rønning Larssen-Aas 
Meldt forfall: Kopi 

Turid Lund 
Helge Levorsen 
Karl Erik Berg 

 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Merete Rønning Larssen-Aas 21.30 22.01.2019 1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Referat fra møte 17.12.18 godkjennes 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

  

01/2019 Budsjett 
 
Styret har drøftet budsjett hovedlag- og IFO 2019. Det er enighet om at vi jobber 
videre med alternativ 2.  
 

 

 

 

 

02/2019 Basistrening 
 
Det er lite oppmøte på basistreningene og store deler av hallen står ledig. 
Håndball ønsker timen omdisponert slik at hallen utnyttes på best mulig måte. 
Styret vedtar å la basistrening og friidrett beholde hel hall torsdager fra kl.17. 
Friidrettsavdelingen er pr i dag i ferd med å bygge nytt styre og trenger et sted å 
starte for å komme i gang.  
 

  

03/2019 Klubbhåndbok -sportslig del 
 
Det er kommet spørsmål fra trenerne i barnefotballen (8-10år) om hvorvidt fotball 
kan arrangere noen fellesøkter i vinter med åpent hus i Abrahallen. Hensikten er 
å myke opp de retningslinjene vi har idag samt gi et lavt aktivitetstilbud utenfor 
egen primærsesong uten at det skaper konflikter med øvrige avdelinger. Dette 
blir eventuelt et prøveprosjekt for innspill til den nye sportsplanen.  

- 12 år: starter opp ½, 2 økter pr uke 
- 11 år: starter opp ½, 1 økt pr uke 

 
Saken utsettes og tas som sak for sportslig forum tirsdag kl.20 etter 
avdelingsmøtet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Eventuelt 
 

- Det skal arrangeres en 24 timers stafett i Malvik i regi Kreftforeningen. 
«Stafett for livet» trenger frivillige på dugnad og ønsker nært samarbeid 
med Malvik IL. Styret er positive til at Merete bidrar som stafettleder og 
på vegne av idrettslaget. Dette innenfor rimelighetens grenser og 
forutsatt at MILs sponsorer får være representert på Midtsandtangen 
denne dagen (september 2019).  

- Det er i disse dager i ferd med å bygges et Esport-rom på klubbhuset. 
Dette i regi av kommunen avdeling kultur. MIL inviteres til å delta på 
informasjonsmøte – offisiell åpning Malvik E SPORT.  
Sted: Klubbhuset. Tid: onsdag 23.januar kl.18:00. 

- Knut Radmann kommer i år til å gi seg som ansvarlig for 17.mai. Han går 
til avisen for å prøve å rekruttere nye til å overta. Merete blir i år med på 
opplæring i en mellomfase slik at MIL kan videreføre tilbudet. 

 

  

 


