
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte 
 

Malvik IL 11.11.2019 19.00  Klubbhuset 

Til stede                  
Jan Inge Hov, Karl Erik Berg, Merete Rønning Larssen-Aas, Ole Magnus Svarva, Frode Forbord, Kristian Arntsen, Karl Erik 
Berg, 

 
Meldt forfall: Kopi 

Beate Simavik 
Steinar Lille 
Trude Solem 

Siri Eide 
Frode Forbord 
Kristian Arntsen 

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Merete Rønning Larssen-Aas 21.45  4 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
  

Innkalling og saksliste godkjennes 
 

  

 
28/2019 

Info markeds- og sponsorarbeid -Martin Finholth og Merete 

 
 
Martin er pr i dag marked- og sponsoransvarlig for avdeling håndball. Han har 
sagt seg villig til å bistå i arbeidet opp mot hovedsponsorer til hovedlaget. Dette i 
tett dialog med daglig leder og styreleder/repr fra hovedlaget (Knut Radmann).  
 
Etter markeds- og sponsormøte 16.10 har daglig leder og Martin jobbet med 
tanker og ideer rundt strategi og tilnærming opp mot aktuelle hovedsponsorer. 
Strategi og fremlegg av utkast til presentasjon av idrettslaget legges frem på 
møtet. Avdelingene ble på møtet 16.10 bedt om å oversende kopi av sine avtaler 
til daglig leder.  
 
Det legges også fram tanker rundt mål om å sette en ny 
arbeidsgruppe/markedsutvalg. Her ønskes dedikerte kvinner/menn som kan bistå 
i arbeidet. 
 
Styret sier seg positive til arbeidet og gir dl/Martin fult mandat til å fortsette 
arbeidet til fordel for hovedlaget og Malvik IL i sin helhet. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merete / 

Martin 

 

 
29/2019 

Regnskap 

 
Gjennomgang av regnskap v/Siri Eide. Åpner for spørsmål underveis.  
 

- Største utfordringer er å få inn medlemsavgift og treningsavgift fra 
medlemmene. 

- Det bør defineres roller ift pengestrømmen på fellesarrangementer i regi 
hovedlaget (St.Olavs loppet, Idrettens dag og 17.mai).  

- Når avdelingene søker økonomisk støtte til hovedlaget, må det gjøres en 
vurdering på avdelingens økonomiske status, plan for nedbetaling osv. 

- Økonomiansvarlig redegjør kort om fordeler/ønsker ved å bytte til et evt 
nytt regnskapssystem: ønsker et felles utvalg for økonomistyring med alle 
avdelingene representert. Vi får alle inn i samme system, det blir blant 
annet mindre sårbart og hele laget får dessuten større mulighet for å 
bistå hverandre.  

 
 
 
 

 

 

 



 
30/2019 

HANO 

 
Kort intro av HANO v/Jan Inge.  
 
Malvik Idrettsråd utfører tjenester i forbindelse med bookingsystemet «Hano» for 
følgende idrettshaller: Sveberg idrettshall, Malvik Idrettshall og Hommelvik 
idrettsbygg.  
 
Redegjørelse for avtale til forhandling, hvor Malvik IL v/daglig leder kan utføre 
disse oppgaver på oppdrag fra MIR mot en årlig godtgjørelse.  
 
 

 

 

 

 

 



 
31/2019 
 
 

Plassering ny ungdomsskole Vikhammer 
 
Ref epost sendt til Malvk kommune v/Jan Inge Hov -MIL 

«Malvik IL går for plassering av ny ungdomsskole på grusbanen som er definert som 2D 

 Redegjørelse hvorfor MIL vil beholde de arealer vi disponerer i dag. 

 Malvik IL med sine ca 3000 medlemmer er sterkt bekymret for anleggene som vi disponerer i dag blir redusert 
ved at en ny ungdomsskole blir plassert på det område som foreslås, gressbanen.  
De aktivitetsflatene MIL disponerer i dag er kunstgressbane og gressbane med tartandekke for friidretten. MIL 
hadde også intensjoner om å bygge kunstgressbane der grusbanen ligger i dag. 
De nye boligene som skal bygges på Vikhammer vil få god tilgang til friluftsområder og skole/ idrettsområdet 
sier Malvik Kommune, ja de får tilgang til disse områdene, men når det gjelder idrettsområde så blir dette 
redusert hvis kommunen går for de planer som er foreslått, istedenfor at den bør økes på Vikhammer med den 
økning av befolkning som legges til rette for. Ut i fra planen som er skissert så regner Malvik kommune det vil 
komme mellom 2,5 – 3,5 tusen nye personer på Vikhammer. Her vil også barnefamilier bosette seg. 
Hvor disse skal drive sin lek og aktivitet vil nok være naturlig i Malvik IL, men når kommunen vil bygge ned 
anleggsflater så vil dette bli utfordringer i fremtiden, ikke bare for barn og ungdom men også for Malvik IL.  

MIL og Tr.lags fylkeskommune v/Malvik Vgs har en avtale hvor de kan bruke idrettsområdene MIL disponerer i 
dag. 

PlanID 201505 – Områderegulering for Vikhammer sentrum står det. 

«10.4.1 Plassering av skole. Hvis skole eller andre tiltak innenfor feltet medfører at friidrettsbane må flyttes 
skal den erstattes med friidrettsbane av minimum tilsvarende kvalitet og bruksmulighet innenfor samme felt. 
Ved bortfall av idrettsareal skal dette erstattes, enten med likt areal og kvalitet eller med økt kvalitet på anlegg». 

 Som Malvik IL har skissert før med illustrasjonshjelp fra Rambøll så går det ikke å flytte friidrettsbanen med 
tilhørende tartandekke, dette PGA av for liten plass på grusbanen, og det står ingenting om hvor det nye arealet 
som Malvik IL vil få i erstatning, dette må inn i bestemmelsene hvis ikke så tror vi at dette ikke blir fulgt opp av 
Malvik Kommune. 

Malvik kommune foreslår en Friidrettspark som erstatning for arealet vi har i dag, dette er ikke noe 
erstatningsareal for de flater MIL mister. 

Klubbhuset ligger midt i hjerte av fasilitetene og dette er et hus som både er en arbeidsplass for ansatte i 
idrettslaget og ansatte i kulturetaten i kommunen. Huset fungerer også som møtested for mennesker med 
særskilte behov og en ungdomsklubb. I tillegg til å være en møte arena for MIL hovedstyret og styrene i alle 
lagets avdelinger, og andre idrettslag som naturlig sogner til Vikhammer. Huset er bygd på dugnad og det bes 
om at viktigheten av et klubbhus blir tatt med i det videre arbeid når skolen bygges på grusbanen. 

Malvik IL tar med MIR sin konklusjonen i sin høringsuttalelse til Malvik Kommune. 

 Konklusjon: 

Malvik idrettsråd er særdeles opptatt av at kommunen ivaretar og forvalter eksisterende 
idrettsareal på en god og fremtidsrettet måte. 
Behovet for idrettsareal tilknyttet skole og tettsted er økende, i takt med både økning i 
aktivitetstilbud, tilflytting. Det er da viktig at Malvik kommune ivaretar dette i sitt videre 
planarbeid. Høringsutkastet pr.d.d. foreslår nedbygging av eksisterende idrettsareal, noe som 
idretten i Malvik kommune ikke kan akseptere. Det henvises til plan og bygningslov, rikspolitiske 
føringer og rekkefølgekrav i forbindelse med erstatningsareal. 
Videre er det av stor betydning at man opprettholder areal tilsvarende eksisterende idrettsareal 
med tilstøtende funksjoner. 
Malvik idrettsråd ber om at planen inkluderer en idrettsanleggstrategi for eksisterende og nye 
anlegg, og at den legger føringer for utarbeidelse av en konkret behovs, - og prioriteringsvurdering. 
Denne må også inneholde konsekvenser av reguleringsforslaget med avbøtende tiltak for 
eksisterende regulert idrettsareal, samt vurdering av framtidig behov for idrettsareal sett i lys av 
planlagt utbygging og befolkningsøkning. 
Malvik idrettsråd påpeker videre at planarbeidet må ta hensyn til eksisterende anlegg, krav til 
innløsning av spillemidler og forhåndsgodkjente anlegg. 
Idrettsrådet ber Malvik kommune i videre planprosess vurdere behovsanalyser innmeldt fra 
idrettsorganisasjoner for området. Her nevnes Basishall, 7`kunsgress og tennisbaner». 
 
 
 

  



 
32/2019 

Avtale MIL – Malvik VGS – fylkeskommune 

 
Malvik VGS (og den gang SørTrøndelag fylkeskommune) og Malvik Idrettslag 
skrev en avtale for lån av gressbanen. Her med en årlig godtgjørelse til 
idrettslaget for bruk av bane. Styreleder redegjør for arbeidet rundt dette.  
 

 

  

 Eventuelt 

 

- Møte sportslig utvalg 26.11.19 v/Karl Erik Berg 
 

- Ønske om plan/årshjul for når avdelingene fakturerer medlemmene.  
 

 

  

 


