
 

      

Årsrapport fra Hovedstyret 2020 
 
 
 

Malvik IL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å 

fremme sunn idrett og godt kameratskap. Målsetningen søkes oppnådd ved avholdelse av 

planmessig trening og konkurranse i de idrettsgrener som til enhver tid måtte være tatt med i lagets 

program.  

Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Sør-Trøndelag Idrettsforbund og de 

særforbund som årsmøtet gjør vedtak om å slutte seg til. Laget hører hjemme i Malvik Kommune og 

er medlem av Malvik Idrettsråd. Hovedstyret har i perioden fra ordinært årsmøte i 2020 hatt 

følgende sammensetning:  

 

Jan Inge Hov, leder  

Trude Solem, nestleder  

Steinar Lille (avdelingsleder, fotball), styremedlem  

Beate Simavik (avdelingsleder håndball), styremedlem  

Bård Magnus Lyngen (ski), styremedlem  

Karl Erik Berg, (Sportslig)styremedlem  

Knut Radmann, (Marked) styremedlem  

Ole Magnus Svarva, varamedlem  

 

Om styrearbeidet i 2020 

Styret har i 2020 gjennomført 12 styremøter og 3 avd møter. HS har behandlet 35 saker. Ordinære 

styremøter har vært fast den første tirsdagen i hver måned. Avd møter hadde man en målsetning om 

få til 2-3 hver mnd men det lyktes vi ikke med grunnet CoV19. Noen styremøter har vært 

gjennomført på Teams, men de fleste fysisk på klubbhuset. 

 

2020 har vært et svært spesielt år for styret i Malvik idrettslag, det skyldes at landet ble stengt den 

12 mars (Cov19) med de konsekvenser at barn og ungdom ikke fikk utfolde seg slik de ønsket i sine 

respektive avdelinger, og dette har vært gjenganger i hele 2020. 

 

Idrettslagets organisasjon 

Hovedstyret har for året 2020 bestått av leder, nestleder, fem styremedlemmer og en vara. Merete 

Rønning Larssen-Aas har vært ansatt som daglig leder, underlagt hovedstyret. Våre aktivitetstilbud 

har vært som følger: Fotball, håndball, innebandy, sykkel, padling, svømming, ski, friidrett, 

orientering, E-sport, Seniorklubb og allidrett. I tillegg Messebygget som har hatt god tid til 

dugnadsarbeid pga mange avbestillinger grunnet Covid19.  

 

Økonomi. 

Vår utmerkede forretningsfører har gjennomført dette året med god kontroll på økonomien. Hun har 

også vært en drivkraft for at MIL skulle få sin kompensasjon for avdelingene i MIL.   Dette har 

resultert i en god økonomi for MIL.  

Viser ellers til årsregnskapet som er revidert av BDO. 



Forretningsfører stilte også spørsmål i høst om vi var fornøyd med den måten avd løste sine regnskap 

på med excel regneark og gammelt regnskapssystem. Her ble konklusjonen nei og det ble opprettet 

en gruppe som skulle se på nye systemer. De fikk inn tre tilbydere og styret ble forelagt et forslag 

som var meget godt og som styret valgte.  

Økonomihuset med Visma Business og VB Online ble valgt og her har vi fått med oss gode folk som er 

behjelpelig hele tiden. Håndball har brukt Økonomihuset over flere år. 

 

Basistrening  

Ingen aktivitet 2020 

 

Idrettens dag 

I et uforutsigbart år valgte vi å holde et planleggingsmøte i juni og med håp om en tilnærmet normal 

høst. Til stede på møtet var: håndball, fotball, E-sport, ski og daglig leder MIL. Her ble det utarbeidet 

en plan for Idrettens dag høsten 2020. Komiteen hadde mange gode og ikke minst kreative ideer for 

innhold og gjennomføring. I midten av august måtte vi derimot ta en avgjørelse på å avlyse årets 

arrangement. Dette grunnet restriksjoner i forbindelse med Covid19. 

 

Allidrett 

Malvik Idrettslag har, tross et annerledes år, klart å opprettholde aktivitetstall på allidrett. Vinteren 

gikk som normalt før våren kom med lock down grunnet Covid19. Vi vil rette en stor takk til Martine 

Lien Forbord, Jonas Enoksen og Magnus Grønnerød for strålende innsats som trenere på allidrett for 

året 2019/2020. Malvik Idrettslag har mange flotte idrettsungdommer! Nye trenere 2020/2021: 

Marthe Myrbekk, Julie Enoksen og Guro Øye. Barna har satt stor pris på aktivitetstilbudet og de har 

gledet seg stort til organisert aktivitet. 24.august var det rekordstort oppmøte på Vikhammerløkka og 

med over 50 stk barn født 2015. Høsten ba på mye logistikk med tanke på smittevern. Foreldrene 

måtte stille som koronavakter og med munnbind og desinfeksjon. Barna har blitt delt inn i mindre 

grupper og fått noe begrenset halltid. Alle avdelingene med unntak av padling og sykkel har bidratt 

med å introdusere sin idrett.  

Stabile og trygge trenere har bidratt til et stabilt år tross tiltak som følge av smittevern. Malvik 

Idrettslag kan være stolte av at vi har dedikerte trenere som har lek i fokus og som bidrar til at barna 

får en trygg og god start i vårt idrettslag. 

 

Messebygget 

Viser til årsberetning Messebygget 

17. mai 

Covid19 satte en stopper også for 17.mai feiringen dette året. Dagen var merkelig stille og med et 

folketomt Vikhammer uten barnetog. MIL v/nestleder Trude Solem gjennomførte kransenedlegging 

på Hasetkammen.  

 



E-sport 

E-sport ble på årsmøtet vedtatt som en midlertidig avdeling i Malvik IL og med interimstyre. Leder: 

Marius Schanke. E-sport har hatt base på klubbhuset og i Malvik kommunes E-sport-rom med 

gamingutstyr tilgjengelig for medlemmene. E-sport arrangerte «åpen dag» våren 2020 på klubbhuset 

for å skape blest. Her fikk barn og unge tilbud om å se hva E-sport er, prøve gamingutstyr samt 

diverse andre lekaparater både ute og inne. E-sport fikk en utfordrende start mtp Covid19 og 

smittevern og med tap av trener med reiseforbud fra Sverige. Høsten 2020 ble brukt til å opparbeide 

et fulltallig styre og med økonomiansvarlig og ungdomsstyre. Vi ser frem til hva E-sport kan få til i 

løpet av 2021. 

 

Aktitivtetstilbud  

Viser til avdelingenes årsberetninger 

 

Malvik IL mister idrettsflater 

Malvik IL er meget oppgitt over hvordan man har blitt behandlet av Malvik Kommune når det gjelder 

plassering av nye Vikhammer ungdomsskole. Idrettslaget med lærere og befolkningen i ytre Malvik 

ville at eksisterende bane ble bevart og ny skole ble plassert på grusbanen. 

Malvik kommunestyre vedtok den 7.12.2020 at skolen skulle plasseres på gressbanen med 19 for og 

12 mot. 

Det som nå er Malvik IL sitt hovedmål fremover i 2021 er at vedtaket i kommunestyret blir 

gjennomført. 

 

"Vedtak i Kommunestyret - 07.12.2020  

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 vedtar kommunestyret reguleringsplanen for 

Vikhammer skoleområde, som fremlagt for utvalg for areal og samfunnsutvikling i PS 72/2020 den 

19.11.20, med følgende vilkår: 

 

1. Området som er avsatt til friidrettsbane med 11-fotballbane endres i tråd med anbefalingene i den 

geotekniske rapporten (vedlagt ARESAM PS 72/2020 19.11.20). Plandokumentene endres i tråd med 

dette. Malvik kommune garanterer at det nye anlegget, teknisk sett, blir et bedre anlegg enn det 

som blir erstattet, og at 11-banen og løpebanen oppføres med internasjonalt godkjente mål. 

Flytting av anlegget skal ikke påvirke fremdrift for ny hall i Hommelvik." 

 

 

Malvik 13.04.2021 

Malvik IL hovedlag 

Jan Inge Hov, styreleder 


