
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gr Dato   Tid Sted 

Avdelingsmøte Malvik IL 03.11.20  1900 Klubbhuset 
Til stede     Jan Inge Hov (sykkel), Trude Solem, Ole Magnus Svarva (vara), Bård Magnus Lyngen (ski), Beate 
Simavik (håndball), Siri Eide (økonomiansvarlig), Steinar Lille (fotball), Kåre Holm (messebygget), Tove Silseth 
(padling), Heidi Steen (svømming), Brynjar Svarstad (innebandy), Marius Schanke (E-sport), Harry Brandsen (o-
avd) 

 
Meldt forfall: Kopi 

Karl Erik Berg, Gunnhild Saksvik-Raaen, Karl Ove 
Bjørnstad, Merete R. Larssen-Aas,  

 

Referent  
Trude Solem 

Møte slutt 
21.00 

Neste møte 
1.des -sosialt avd.møte 

Antall sider 
3 

    
Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

  
 

  

1 5 min statusrapport pr avdeling (aktivitet, Covid19) 
 
Runde på avdelingene 

• Ski – Messebygget innetrening styrke og leik. Basistrening. Dugnad skiløyper fra 
Hønstadvatnet til Vulusjøen. Intersport Hell 30% på utstyr. Bestilling direkte til ski. 
 

• Innebandy – antall utøvere:83 medlemer 

Aktivitet: to lag i serie, ungdomsserier – ett i eldste serie - startet trening etter 
sommeren og ett i yngste – startet trening etter høstferienDe eldste samarbeider med 
Chlund, og de får derfor noe treningstid på Charlottenlund. Har ellers treningstid i 
Malvikhallen og Fylkeshallen.  

 
• Padling: avsluttet for sesongen. Det har vært padlet på Vulusjøen i sommer og tidlig 

høst. Ca 15 aktive. Besøk av Erik V Larsen på tidlighøsten, samarbeid med 
padleklubb i Trondheim. Stor utvikling på ungdomspadlerne 

Avslutning for de voksne på Midsand i midten av oktober. 

• Svømming – midt i sesong. Høstjakta er avlyst, pga av tidtakerutstyr. Nå har Malvik 
sammen med Verdal søkt om midler fra Equinor til digitalt utstyr. Samarbeider med 
Stjørdal om treningstid. NM ungdom – MIL svømming deltatt med en deltaker  

Ca 50 aktive medliemmer.  

• Messebygget: sang og trening og dans. Alt av arrangementer er avlyst. Flerbrukshus 
– kan brukes gratis av alle avdelinger i MIL, ta kontakt med Kåre Holm. 

• Orientering: 30 medliemmer, 10 aktive – sesongen er nå over. 

Usynlig orentering, bruk av GPS – det er det som har vært brukt fram til nå. Uventet 
effekt at flere enn antall medlemmer har benyttet seg av løypene. 

Arrangert NM i september, samarbeid mellom Freidig, Wing og Malvik – alder opp til 
21 år. 

Turorientering – 30% økning fra i fjor. 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

• E-sport – holder på å sette tilbudet. To lag på en plattform – CS.  5-6 stk på hvert 

lag. Totalt ca 15-20 medlemmer. Etterspørsel etter større arrangement, corona 
setter en stopper for dette. Kontinuerlige treningskamper mot et dansk lag.  

 

• Håndball: startet sesongen, mye smittevernstiltak. Trent i hallen siden i sommer. 
Serien er i gang. Miniturneringen som bruker å gå i november utgår, mindre 
arrangement i helgene som kompensasjon. Planlegger Malvikcup i februar i 4 haller. 
Stor tilvekst fra de yngste. Inntektstap pga corona, alt som selges må være 
innpakket. Samarbeider med VHK og Hommelvik, både på trenersiden og 
spillersiden. Litt over 400 medlemmer.  

• Fotball: NFFs retningslinjer har blitt fulgt suksessivt. Kampaktivitet startet opp tidlig i 
august. En bra halv sesong for alle bortsett fra senior – imponerende at 
seniorlagene klarer å holde motivasjonen mtp mangel på spilletid. To seniorlag både 

på dame og herre siden. En god drive i avdelingen. Norges største innendørs cup på 
kunstgress – den planlegges som om den skal arrangeres – uten publikum og med 
de restriksjoner som må følges. Litt over 700 medlemmer.  

• Sykkel:  

• Friidrett? 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

2 Handlingsplan ved smitte i Malvik IL 

 
Oppfordring til å flg denne 

  

3 GDPR 

 
Avd. forutsettes å sette seg inn i dette reglementet 

 

 
 
 

 

4 Tilskudd krisepakker ifm Covid19 
 

19 – ved siste til deling fikk vi kr. 460 000,-. Det oppfordres til å søke for de reelle tap som vi 
har. Responder på mailer dere får om dere ønsker bistand, eller om det er helt uaktuellt for 
deres avdeling. 

 

  

5 Tilbud barn med funksjonsnedsettelse 
 

Ta kontakt med Merete om dere vet om noen som kommer inn under denne beskrivelsen. 

 

  

6 Regnskapssystem / kontoplan 
 
Ny kontoplan trer kraft fra 01.01.21 –  

Informasjon om nytt regnskapssystem – prosjektgruppa jobber videre med framdrift. 

 

  



7 Bokprosjekt Malvik IL 

 
Presentasjon av mulig bokprosjekt. Arbeidet videre er å bestemme om vi skal gå for dette. 
Hva er hovedformålet – bok til jubileet eller tjene penger. Avdelingene tar med seg dette 
tilbake og tenker på om noen vil være med i en slik gruppe. 

  

 Evt 

 

- Avdelingsmøte i desember med mat 011220 kl 1900 – DL undersøker om 
messebygget er mulig å bruke 

- Hall i Hommelvik er utsatt til 2022   

- Knut Radmann fikk ildsjelpris fra Malvik kommune – vi gratulerer       

 

  

 
 
 
 


