
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 02.06.20  1900 Klubbhuset 
Til stede     Ole Magnus Svarva, Trude Solem, Beathe Simavik, Karl Erik Berg, Siri Eide, Merete Rønning Larssen-Aas, Bård 
Magnus Lyngen 

 
Meldt forfall: Kopi 

Knut Radmann 
Steinar Lille 
Jan Inge Hov 

 

Referent  
Merete R. L-A 

Møte slutt 
21:40 

Neste møte 
25.08.20 

Antall sider 

   2 

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
  

Presentasjonsrunde 
  

10/20 Halvt års budsjett 
 
Hovedlaget ønsker at avdelingene sender halvt års budsjett hvert år. Dette for 
bedre økonomisk kontroll over idrettslaget som helhet.  
 
Alle avdelingene bes sende halvt års budsjett til økonomiansvarlig med frist: 
15.aug. 
 
DL lager felles retningslinjer for søking av tilskudd etc. gjeldende for hele MIL. 
Settes på agenda til første avdelingsmøte etter sommeren. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dl 

 

11/20 Representanter til årsmøtet i Malvik Idrettsråd.  
 
Malvik Idrettslag kan ha inntil 5 representanter på årsmøtet til Malvik Idrettsråd. For 
2020 stiller følgende fra MIL:  
 
Jan Inge 
Beathe 
Ole Magnus 
Trude 
Bård Magnus 
 

 
 

 

 

 

 

 

12/20 Hovedstyret 2020 -alle på valg neste år 
 
Leder: Jan Inge Hov, (1 år) 
Nestleder: Trude Solem (1 år) 
Styremedlem: Knut Radmann (1 år) 
Styremedlem: Karl Erik Berg (1 år) 
Styremedlem: (representant fotball): Steinar Lille (1 år) 
Styremedlem: (representant håndball): Beathe Simavik (1 år) 
Styremedlem: (representant ski) Bård Magnus Lyngen: (1 år) 
Vara: Ole Magnus Svarva (1år)  
 
Enighet om å sikre kontinuitet ved å på årsmøtet 2021 velge leder/nestleder på 
henholdsvis 1- og 2 år. 
 

  

13/20 To avd ikke gjennomført årsmøte før HL 
 
Ski: 16.juni 
Orientering: ikke fastsatt 
 

  



14/20 Møteplan høsten 2020 
 

- 25. august kl.19-21 – hovedstyremøte  

- 8. september 17-21 – avdelingsmøte med mat 

- 6. oktober 19-21 – hovedstyremøte 

- 3. november kl. 19-21 – avdelingsmøte 

- 1. desember kl. 19-21 - hovedstyremøte 

 
Økonomiansvarlig ønskes til stede alle møter 
 

Tema høsten 2020: 
  

- MIL Klubbhåndbok 

o Klubbhåndboken må revideres  

o Boken er for lite synlig og for lite implementert i klubben 

  

- Hvilket forhold har vi til klubbhåndboken i dag ? 

- Hvilket forhold har vi til våre verdier som er vedtatt i vår egen 

klubbhåndbok? 

- Klubbhåndboken må gjøres mer attraktiv og synlig  

  

- Medlemskap i MIL 

o Avdelinger / medlemmer stiller spørsmål til hvorfor de skal være 

en del av MIL 

o Hva får medlemmene igjen for å være en del av idrettslaget? 

o Hva får de igjen for kr 200 + evt treningsavgift pr år? 

  
- Verdien av medlemskap må i større grad synliggjøres og forankres i 

idrettslaget 

- Verdien av å ha et felles basistreningstilbud må i større grad synliggjøres og 

forankres i idrettslaget 

 
 
 

  

 Eventuelt: 
- Valgkomite: MIL`s hovedlag trenger kandidater til valgkomite. DL tar 

kontakt med aktuell kandidat. Styret fastsetter rutine til klubbhåndboken for 
å sikre kontinuitet.  

- Implementering E-sport som avdeling. Dl kontakter leder for E-sport.  
- Renhold klubbhuset: Dagens kontrakt er ikke gjeldende, og det må 

forhandles ny kontrakt med Malvik Kommune som eier av bygget. Pr i dag 
er det ingen på renhold i MIL`s del av huset. 

- Basistrening 13-19 år: Styret positiv til alternativ løsning fra sportslig utvalg. 
Sjekk av avtaler og forsikringer ift mulig avtale.   

- Ønskelig med årshjul ift fakturering treningsavgift  
- Medlemssystem: Det må signeres avtale for videreføring av dagens 

medlemssytem. Dl sender prisforespørsel / sikrer avtale. 
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