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Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Fellesmøte  Alle 27.02.2014 19.00 Klubbhuset 

Til stede:                              

Håkon Gissinger (Ski), Wenche Falk-Larsen(Orientering),  Stein Arild Hoem (Friidrett), 

Trond Karlsen (Svømming), Nina Tranaas Hansen(Håndball), Armand Valstad (Senior 

Klubben), Maj Elin Svendahl (Padling), Jan Inge Hov (sykkel), Tone Lund (Trim),  

Kåre Holm (Messebygget), Per Walseth, Knut Radmann, Terje Nøsen, Line Mostad, Jon 

Sjøvold, og Lise Moe Gulbrandsen (Hovedstyret) 
Fravær:   

Rune Resell, Tor Lunde og Rune Gaustad (fotball) 

 
 

   Referent 
   Lise Moe Gulbrandsen 

Møte slutt 
20:45 

Neste fellesmøte: 
11.03.2014 

Antall sider 
        1 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 

 

Presentasjon/oppdatering fra avdelingene; 

Av nyvalgte ledere for avdelingene. 
Orientering fra avdelingene om litt av det som har skjedd siden sist. 

  

 Medlemsregister; 

Per informerer om medlemsregistret fra Idrettsforbundet som vi skal ta i 
bruk. Maj Elin Svendahl kan kontaktes fra Idrettskretsen om noen 
trenger mer informasjon. Idrettskretsen kan også komme til avdelingene 
om ønskelig for å gi en mer detaljert innføring om hvordan dette 
fungerer. Rune Resell får det overordnede ansvaret for MIL. 
Idrettskretsen Informerer; Avdelingene savner informasjon som blir 
sendt ut til idrettslagene, Per følger opp dette og sender ut fortløpende. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Anleggskomitee; 

Per informerer at Avd.Viksletta avvikles. Hovedstyret, samt Friidrett og 
fotball tar over hovedansvaret når det gjelder kunstgresset/ Viksletta. 
Restlån som står på avd.Viksletta pr.i dag, bør overføres til den nye 
anleggskomiteen. Sak til årsmøtet. 

  

 Eventuellt; 

Kontrollkomitee;  

Per informerer at Malvik IL har blitt en så stor organisasjon, at det er 

lovpålagt oss å oppføre en kontrollkomitee. Kommer tilbake til dette ved 

årsmøtet. 

  

 17-Mai; 

17-mai komiteen, v/knut informerer om planer for årets 17-mai. 

Oppfordrer alle avdelingene til å finne på noe for barna denne dagen, en 

fin måte å få inn ekstra inntekt på. Alle oppfordres dessuten til å huske 

på at det er 200 års jubileum for grunnloven i år. 

  

 Idrettens dag. 

Ble bestemt at vi fortsetter med Idrettens dag, men at vi flytter 
arangementet til etter sommerferien, da dette passer best for de fleste 
avdelingene. 31 august/ el. 7 september er foreslåtte datoer. Avdelingene 
gir en tilbakemelding til Lise, om hva som passer best.  
 

  

 


