
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 30/01-2014 19.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Per Walseth, Tor Lunde, Terje Nøsen, Gro Frost Jørgensen, Rune Resell, Jon Sjøvold, Line 
Mostad, Knut Radmann 

 
Fravær/forfall:  

Lise Moe Gulbrandsen  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 

Rune Resell 20.25  2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 Ny Vikslettaorganisering 

Per og Tor har hatt møte med nåværende vikslettakomité. De er 
inneforstått med løsningen fotball har foreslått. Friidrett er positiv til 
forslaget og hovedstyret stiller seg bak forslaget. 

Per utformer forslag til vedtak som fremmes på årsmøtet. 

  

  

 Søknad fra fotball om støtte til nytt kunstgress 

Søknad fra fotball om at hovedstyret støtter prosjektet med 100’, 
utover de 50’ hovedstyret bidro med i 2013. Uavklart hvor mye 
kommunen bidrar med i prosjektet og dermed hvor mye som 
gjenstår å finansiere for MIL. Per forsøker å få en avklaring på hvor 
mye kommunen bidrar med. 

I forslaget fra fotball skal MIL finansiere 1,8 mill av prosjektet. 
Dersom dette blir resultatet støtter hovedstyret prosjektet med 100’ 
fra anleggskontoen. Tor følger opp prosjektet på vegne av 
hovedstyret. 

 

  

 Oppnevning av utsendinger til idrettsrådsårsmøte 17.03.2014 

Per, Knut, Terje, Tor og Jon oppnevnes. 

 

  



 Eventuelt 

Planlegging av 17. mai-markering er i gang, også i år med Knut som 
leder. Det satses på markering av 200-årsjubileet for grunnloven. 
Videregåendeskolen er ikke tilgjengelig i år, så festprogrammet må 
enten holdes på YMS eller i telt på grusbanen. 

Det vurderes å invitere representanter fra vennskapskommune. Det 
foreslås ordfører og leder av idrettslaget. Dette må i så fall 
finansieres av kommunen. 

Problem med nok lyd på taler og lignende. Det satses på flere 
høytalere i år. 

Aktiviteter kan nå også arrangeres av andre enn de som tidligere har 
vært med. 

Knut holder hovedstyret orientert om videre arbeid. 

 

  

 Det har vært uklarheter rundt behovet for intern revisjon nå som vi 
har ekstern revisjon. Per sjekker med idrettsforbundet og Rune 
sjekker med revisoren. Dersom det ikke er krav fra idrettsforbundet 
eller revisoren stiller ikke hovedstyret krav om dette heller. 
Hovedstyret, fotball og håndball revideres eksternt hvert år, og fritas 
derfor fra intern revisjon hvis dette er lov. Øvrige avdelinger skal 
fortsatt gjennomføre intern revisjon av sine regnskap.  

 

  

 Arve Vegmo har tatt på seg treneransvar for eldste gruppe på 
basistrening i vår. 

 

  

 Forslag fra fotball om klubbkveld med kafedrift fra ca 1730-2000 en 
kveld i uka. Hovedstyret stiller seg positive til dette. Per følger opp 
med fotball. 

 

  

 Markedsgruppa kalles inn til kommende styremøte for å drøfte 
fremdrift på ulike sponsoravtaler. 

 

  

 


