
Avdelingsmøte MIL skype 200420 

Tilstede: 

Karl Sigmund Hagen Økonomi Håndball, Heidi Steen leder Svømming, Steinar Lille 

Fotball/styremedlem, Siri Eide Forretningsfører, Ole Magnus Svarva, styremedlem, Tove Silset - 

padling, Jan Inge Hov Sykkel/ leder MIL, Knut Radmann - styremedlem, Brynjar Svarstad – innebandy, 

Trude Solem Nestleder MIL 

1. Kort status fra hver avdeling 

Innebandy, Brynjar: stor økning i medlemsmassen etter jul fra ca 50 til ca 80. Årsmøte skal 

gjennomføres før MIL sitt årsmøte 19.5.20. De ønsker å komme i gang med en trening i uka. 

Svømming, Heidi Steen: Ny trener har gitt ny giv, relativt stabil medlemsmasse. Startet med eget 

tilbud til de som ikke lenger ønsker å svømme for å konkurrere, men som vil svømme for å holde seg i 

form. De som satser mest trener utendørs 4 dager i uka, fra 12 år →, dette fortsetter til hallene 

åpner igjen. Ifht til smitte vern så har alle med seg eget utstyr og de trener i små grupper. Årsmøte er 

avholdt 26.februar. 

Padling, Tove Silseth: startet i dag med de unge som satser mest, de som er 12 →, de voksne skal 

planlegge aktiviteten i morgen. Havpadlerne bruker å starte 1.mai. Viktig at det blir små nok grupper. 

Det blir ikke arrangert kurs ila våren. Det er ønskelig å få flyttet kajakk containeren fra Stavsjøen til 

Vulusjøen. Padling har avholdt årsmøte 11. februar. 

Håndball, Karl Sigmund Hagen: årsmøte ble avholdt 3.3.20. Jobber som om ting vil gå som normalt. 

Malvikcupen ble avholdt i februar og de er fornøyd med resultatet fra den cupen. Spillere fra 12 → 

trener som normalt enten alene eller i mindre grupper. Økonomiske konsekvenser vil kunne viser seg 

via sponsormarkedet. Cupene som langene skulle hvert på er avlyst.   

Ny sportslig plan er ferdig og distribueres i disse dager.  

Fotball, Steinar Lille: Sesongen hadde så vidt kommet i gang med sesongen før 12.3.20. Etter at 

banene har vært stengt en stund, har det nå blitt åpnet for aktivitet med restriksjoner for de som er 

over 12 år. Det var påmeldt 2 damelag, 2 herrelag og 2 juniorlag – Malvik cupen ble gjennomført og 

det berger økonomien. En cup ble avlyst og den vil det blir søkt kompensasjon for. Veldig mange av 

de store cupene er avlyst. Årsmøte blir avholdt 12.5.20. 

Sykkel: Jan Inge årsmøte avholdt i januar 20. 

Friidrett: mangler regnskap, årsmøte? 

Seniorklubben: årsmøte? 

Ski: mangler regnskap, årsmøte? 

Messebygget: årsmøte 23.januar 20 

2. Registrering for økonomiske konsekvenser  

Siri redegjør for hva som gjelder: 

Kartlegging av økonomiske konskevenser måned for måned – mars til august 

Reviderte budsjett fra hver avdeling MÅ leveres. Det mangler fra svømming, sykkel, seniorklubben, 

innebandy, ski og friidrett. 



Søknadsprosess for refusjon av påmeldingsavgifter til avlyste arrangement– søknad for mars og april 

sendes i morgen 21.04.20.  

3. 17.mai – arrangementer er avlyst – kransenedleggelser går som normalt 

Samordna opptak – Sjekk medlemsmassen i hver avdeling. Tallene hentes fra medlemsnett, hver og 

en kan gå inn via min idrett/ klubb ad min. IKKE endre tall 

Årsmøte hovedlag/ avdelinger 

4. Eventuelt  

Spørsmål fra Heidi:  

Hjemmesideløsning: hva skjer?  

Jan Inge undersøker med daglig leder hvordan det går med denne, Jan Inge sender ut informasjon 

Spørsmål fra Ole Magnus: 

Felles styrketrening på tvers av avdelingene - avdelingene tar det med tilbake til sine avdelinger og 

diskuterer hva som skal til for at dette skal blir et attraktivt tilbud for ungdommene.  Tema for neste 

avdelingsmøte.  

Neste fellesmøte blir etter årsmøte, men før skoleslutt.  
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