
 
Møtereferat 

Møte type Avdeling/gr Dato   Tid Sted 
Styremøte Malvik IL 02.02.21  1900 Klubbhuset 
Til stede     Jan Inge Hov, Trude Solem, Bård Magnus Lyngen, Siri Eide, Karl Erik Berg 
 
Meldt forfall: Kopi 
Merete R. L-A, Steinar Lille, Knut Radmann  

Referent  
Trude Solem 

Møte slutt  
 

Neste møte 
02.03.21 

Antall sider 
 

 22.30   
Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 

  

Godkjenne innkalling 
 

Godkjenne referat 20210112 
 

Referat godkjent med endringer som beskrevet ovenfor – flere saker er meldt 
inn som nye saker i nær fremtid. 
 

 

6.21 Referatsaker: 
2.21 Status sponsormidler – retningslinjer utarbeidet av markedsutvalget er 
fremdeles gjeldene. DL skal ha informasjon om alle sponsorer til alle lag. Pr 
nå er reglene slik at beløp over kr. 10000,- skal signeres av styreleder. 
  
Sak neste avdelingsmøte: 
Styreleder håndball ønsker at gjeldene regelverk tas opp til diskusjon i 
styremøte og melder dette inn som snarlig styresak – det blir videre ønsket 
at dette tas til møte med avdelingene og det vedtas at dette skal stå på 
sakslisten til et avdelingsmøte. 
 
Sak neste styremøte: 
Økonomigruppa må på plass snarlig – rolleavklaringer og oppgaver må være 
klart, Jan Inge spør aktuelle kandidater. Forretningsfører er tydelig på at en 
fra styre må være med å lede denne gruppa.  
 
3.21 Budsjett 2021 er ikke klart, se sak 8.21. 
 
4.21 Møteplan fram til des 21, se for øvrig sak 7.21  
 
5.21 Covid-19 
 
 

  

 
7/21 

 
Friidrett og esport ber om hjelp til gjennomføring av årsmøte – Jan Inge 
bistår 
 

 

 

 

 

 

 

 



8/21 8.21 Økonomi og regnskapsystem 
 
Sak neste styremøte: 
Sammenstilling av regnskap 2020 og budsjett 2021 sendes ut til styret i MIL 
senest 14.02.21 for gjennomlesning og evt kommentarer.  
 
Budsjett 2021 må godkjennes av styret på styremøte 01.03.21 
 
Sak neste styremøte/ avdelingsmøte: Felles balanseregnskap/ felles 
kontoplan for alle avdelinger må implementeres. 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

9/21 Årsmøte MIL 25.3.21 
 
Styret i MIL 2021/2022 
Leder – på valg 
Nestleder – på valg 
Stryremedlem – på valg 
Stryremedlem – på valg 
Styremedlem fra håndball – leder håndball 
Styremedlem fra fotball – leder fotball 
Styremedlem fra ? – leder fra ? 
 
Valgkomitee 
Håkon Gissinger 
Styre ønsker at medlemmer som går ut av styret er valgkomitee påfølgende 
år – dette bes det om at diskuteres på årsmøte 21. Som en løsning for 
valgkomitee i år så spør Jan Inge leder for padling som gikk ut av styret siste 
år. For neste års valgkomitee så blir det ski som går inn hvis dette blir vedtatt 
på årsmøte.  
Kontrollkomitee 
Dette må etableres for 2021, Jan Inge spør Arve Garberg om han kan ønske å 
være med  
Det skal også velges 5 kandidater til årsmøte Malvik idrettsråd på årsmøte 
for MIL. 
 

 
 

 

10/21  
Møte ang videre arbeid med nytt idrettsanlegg på Vikhammer. MIR har 
innkalt til møte med bla MIL 10/02/21, det er pga av covid restriksjoner 
invitert 3 stk fra MIL. DL, styreleder og Jostein Brudeli møter som 
representanter fra idrettslaget. Jostein Brudeli har sagt seg villig til å sitte i en 
prosjektgruppe sammen med MIR for å følge opp at kommunestyrevedtaket 
blir fulgt. 
 

 

 
 

 

 

11/21 Sak neste styremøte: 
Status Abrahallen – det har ikke vært noen styremøter, Jan Inge har ingen 
iformasjon 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 



12/21 Sak neste styremøte – avsjekk på at dette er ok 
Møtestruktur 
Det etterlyses en fastere struktur på styremøtene med faste punkter 

• DL informerer om hva som skjer i idrettslaget akkurat nå – eks 

skøyteprosjektet, hva er det søkt på av midler og hva har vi fått. Beate 

lager en mal til hva denne informasjonen skal inneholde. 

• Gjennomgang av økonomi 

• Referatsaker 

• Karl Erik foreslår at det lages en mal for et "Neste steg"-skjema slik at vi får 

bedre oversikt over pågående saker med fremdriftsplan og hvem som har 

ansvaret. 

 

 

 
 

 

13/21 Sak neste styremøte 
Oppdatering medlemsnett – dette MÅ prioriteres av DL, asap 
 

  

14/21 Sak neste styremøte: 
DL har bedt om å få utbetalt for ekstra jobbing i januar, dette vedtas da DL er 
bedt om å føre timer for arbeidet hun gjør utover allerede avtalt arbeid. 
 

  

15/21 Sak neste styremøte: 
Lønnsjusteringer for ansatte i MIL – hovedlaget. 
Det må utarbeides en prosedyre for dette – hvem gjør det? 
 

  

16/21 Sak neste styremøte: 
Forretningsfører (Siri) har sagt opp sin stilling fra 280221. Det vedtas i 
styremøtet - med Siri tilstede - at det forsøkes å reversere denne avgjørelsen. 
Styret skal umiddelbart ta tak i arbeidsavtalen og forsøke å formulere den 
slik at hun blir værende i MIL – hovedlag. Det er beklagelig at hun opplever 
å ikke blir sett, hørt og respektert over en lang periode. 
Beate Simavik og Styreleder holder dialogen med Siri ifht dette.  
Det ble kommentert at dette burde vært en styresak på et langt tidligere 
tidspunkt – styret bør her diskutere når og hvilke personalsaker som skal 
håndteres av styreleder og hva som skal diskuteres i styret. 
 

  

 
 
 


