
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 29.01.2019 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Jan Inge Hov, Knut Radmann, Karl Erik Berg 
 
Meldt forfall: Kopi 

Turid Lund, Merete Rønning Larssen-Aas, 
Helge Levorsen 
Steinar Lille, Gunn Jorun Widding 

 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Håkon Kvåle Gissinger 20.55 26.02.2019 2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Referat fra møte 16.1.19 godkjennes 

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

  

04/2019 Godkjenning av regnskapsrapporter for 2018 
Driftsregnskap for HS og IFO samt tilhørende balanser og 
årsoppgjørsdisposisjoner ble godkjent 
 

 

 

 

 

05/2019 Vurdere tidspunkt for utbetaling av prosjektstøtte innvilget i 2018 

Hovedstyret godkjente prosjektstøtte på til sammen kr 162500,- i 2018.  
Utbetaling er holdt tilbake av hensyn til likviditeten.  Hovedstyret vurdere nå 
likviditetssituasjonen å være tilstrekkelig, og vedtar at prosjektstøtten skal 
utbetales i løpet av februar 2019 
 

  

06/2019 Budsjett for IFO og HS 
 
Saken utsettes til HS møtet i februar. 
 

 

 

 

 

 

07/2019 Søknad fra Orientering om støtte til kart 
 
Orientering har søkt om prosjektstøtte til nytt turkart for Malvikmarka på kr 
15000,- 
 
Søknaden innvilges.  Utbetaling tidligst i 2020 av hensyn til vår likviditet 

  

08/2019 Søknad fra fotball om motsesongsaktivitet for barn 8 – 10 år 
 

Søknad om støtte fra fotball om motsesongsaktivitet vinteren 2019, ble 

diskutert på styremøtet 16. Januar og på møte i sportslig utvalg den 22. 

Januar. 

 

Hovedstyret fattet følgende vedtak I denne saken: 

Det godkjennes en dag i februar og en dag i mars som en prøveordning.  

Hvilke to dager som velges koordineres med håndballavdelingen. 

 

  



09/2019 Saksliste for Årsmøtet 
 

Frist for å melde inn saker til årsmøtet er 15. Februar.  Hovedstyret 

besluttet å melde inn følgende to saker 

 

• MIL lov 
• MIL klubbhåndbok 

 
Håkon legger ut saksliste med faste punkt samt HS sine to innmeldte saker på 
våre hjemmesider.  Sakslisten oppdateres med eventuelle andre saker som 
meldes inn etter hovedstyremøtet den 26. februar 
 

  

10/2019 Valgkomitearbeid frem mot årsmøtet 
 
Det er behov for nye styremedlemmer til hovedstyret.  MIL har ikke noen 
fungerende valgkomite for tiden.  Kandidater til ledige styreplasser etterlyses via 
våre avdelinger og gjennom alle våre interne kommunikasjonskanaler (inklusive 
møte i sportslig utvalg 4. februar og avdelingsmøte 5. mars).  Vi forsøker i tillegg 
å få presseomtale i sakens anledning. 
 

  

11/2019 Gjennomgang av forslag til tekster for klubbhåndboka, og prosess for 
sluttrevisjon 
 

Foreløpige tekster i den nye klubbhåndboka ble gjennomgått, og det ble 

foretatt noen mindre justeringer.  Sportslig del kompletteres med 

utvidede tekster etter møte i sportslig utvalg den 4. Februar, og sendes på 

høring til avdelingsstyrene senest den 12. Februar med svarfris til 26. 

Februar kl 1900 (startidspunkt for HS møtet) 

 

  

  Eventuelt 
 

- Håkon og Merete har avtalt møte med ny potensiell hovedsponsor den 
15.2 kl 0730 

- Reguleringsplan for Vikhammer Nedre ligger ute for høring.  Håkon 
sjekker opp og vurderer behovet for høringssvar. 

-  

  

 


