
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 2. mai 2016 20.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Håkon Kvåle Gissinger, Wenche Falk-Larsen, Steinar Lille, Per Øyvind Markussen, Eva Heksem, 
Trond Johnsen, Turid Lund, Knut Radmann (under sak 1, 17. mai), Siri Eide (under sak 6, 
medl.arkiv) 
Fravær/forfall:  

Rune Resell  

Referent Møte slutt Neste møte Antall sider 
Turid Lund 22.10 06.06.16 2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
 17. mai. 

Knut Radmann informerer om 17. mai komiteens arbeid. I planene for 17. mai 
arrangement på Viksletta skal alle avdelingen stille med en representant til 
komiteen, dette viser seg hvert år å være utfordrende å få folk til å møte. Dette 
medfører mye arbeid på de som møter. Håkon sender ut en purring til alle 
avdelingslederne. 

Aktivitetene beholdes rundt Ytre Malvik samfunnshus (YMS)som tidligere. 

Fotballavdelingen klarer ikke lenger å ha ansvar for kafedrift både i 
Malvikhallen og YMS. Håkon forespør håndball om de er interessert i å overta 
kafedrift i YMS. 

Knut sender oversikt over personer som er nødvendig for å kunne 
gjennomføre arrangementet til Håkon, og HS vil være behjelpelig til å finne 
disse. 

  

 Referat fra forrige møte. 

 Ang. renhold av klubbhus: Avtale med kommunen er tydelig på at 
dette ansvaret er MIL’s. Håkon forespør Jan Aasbakk om dette kan 
ligge innunders hans ansvarsområde. 

 

 

Håkon 

 

 

6/6 

 Arbeidsavtaler fotballavdelingen. 

Steinar informerer om at alle avtaler er innenfor avdelingens budsjett. 
Avtalene fremstår som ryddige. 

Håkon fører fortløpende arkiv over lagets løpende kontrakter. 

 

 

Håkon 

 

 

Løpende 

 Avtale G. Olsen. 

Det er ikke mulig for sittende styre å avklare hendelsesforløp i forbindelse 
mad avsettelse av G.Olsen som trener i 2015. Det finnes ingen dokumentasjon 
på forløp i saken. Nåværende styre opplever saken som uryddig. 

En ev reinnsettelse av ham som trener ligger til fotballavdelingen. Pr. i dag er 
alle trenerverv besatt. 

Hovedstyret ved Håkon og Trond forhandler med Geir i forhold til hans 
engasjement som sponsoransvarlig i MIL, og signerer avtale ved enighet. 
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Trond 

 

 

 

 

 

Snarest 

 Dopapirdugnad. 

Både håndballavdelingen og fotballavdelingen gjennomfører dette, fotball på 
våren og håndball på høsten. Det er håndball avdelingen som starten med 
denne dugnaden, men fotballavdelingen har allerede bestilt. 

Tiltak: Allerede på avdelingsledermøte til høsten, planlegges neste års 
dugnader for å inngå kollisjoner og sammenfallende interesser. HS vil blåse 
liv i markedsutvalget og sørge for en tydeligere koordinering av avdelingenes 
dugnader. 

 

 

 

 

HS 

 



 Medlemsarkivet. 

Etter innføring av nytt medlemsarkiv har det vist seg å være utfordrende å 
følge opp og holde ajour. Alle innbetalinger skjer til samme konto pga av at 
MIL kun kan være registrert med ett org. Nummer. 

Siri Eide informerer om at treningsavgift for medlemmer u/12 år for 2. halvår 
ennå ikke er fordelt til de respektive avdelingene, fotballavdelingen har pr 
dato 177 000,- som ikke er overført. Idrettsbingomidler er heller ikke fordelt, 
skal fordeles etter LAM-nøkkel. 

Videre informerer Siri om at det oppleves som mye rot i forhold til hvem som 
mottar faktura (ved familiemedlemskap), personer som slutter blir stående i 
arkivet og mottar purringer, samt at vi mangler rutiner for oppfølging ved 
manglende betaling av treningsavgift. 

 

Tiltak: 

1) Håkon purrer på Rune i forhold til manglende utbetalinger til avdelingene 
2) Håkon kaller inn til møte mellom Siri Eide, Rune Resell og 

medlemsregisteransvarlige i Håndball og fotball (samt evt Dagrun 
Hindseth) for å diskutere løsninger 

3) Det er satt av midler til en «ryddedugnad» av medlemsarkiv. Forslag er å 
ansette noen i en prosjektstilling for å få gjennomført dette. Før denne 
ryddingen kan gjennomføres må vi:  
a) Skaffe til veie grunnlag for medlemsregister 
b) Nedsette klare regler for familiemedlemskap 
c) Nedsette rutiner for når medlemskap skal slettes 
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 Årsmøte Malvik idrettsråd. 

Årsmøtet gjennomføres mandag 9. mai, kl 18. Alle HS medlemmer (unntatt 
Wenche som er off-shore) er representanter. Håkon sender ut 
årsmøtepapirene. 

 

 

Håkon 

 

 Eventuelt. 

Regnskap 2015 er ennå ikke revidert. Håkon følger opp. 

 

Håkon 

 

 


