
 

REFERAT MALVIK IL AVDELINGSMØTE 11.05.2021 

 

Tid og sted: Abrahallen kl. 19.00 – 21.00 

Til stede: 

- Fotball: Frode Forbord (leder), Siri Eide (økonomiansvarlig) 

- Håndball: Kristian Arntsen (leder), Karl Sigmund Hagen (økonomiansvarlig) 

- Innebandy: Brynjar Svarstad (leder), Maria Stuifbergen (økonomiansvarlig) 

- Padling: Tove Silset (leder), Bart Hendriks (økonomiansvarlig) 

- Svømming: Didrik Tårnesvik (leder), Pål Reppe (økonomiansvarlig) 

- E-sport: Øyvind Olsen (leder) 

- Orientering: Lars Erik Strømsnes (leder) 

- Friidrett: Tom Arne Sivertsen (økonomiansvarlig) 

- Ski: Bård Magnus Lyngen (leder), Silje Knudseth (økonomiansvarlig) 

- Hovedlaget: Martin Finholth (nestleder), Karl Erik Berg (vara), Lars Erik Strømsnes (leder orientering), Bård Magnus Lyngen 

(leder ski), Siri Eide (økonomiansvarlig hovedlag), Frode Forbord (leder fotball), Merete Rønning Larssen-Aas (daglig leder) 

- Ikke representert: Sykkel, Seniorklubben og Messebygget 

 

Agenda 

1. Bli kjent  

Hvorfor avdelingsmøte? Får å få en større «vi» følelse, samle idrettslaget, få kjennskap til hva 

vi gjør og hvem vi er. Vi er MIL. Årsmøtene er unnagjort for 2021 og med alle på plass.  

Hvem er vi? Intro hovedstyret, og avdelinger. Alle med et og samme org.nr -vi er en 

«bedrift». Hovedlaget sitter med det juridiske ansvaret.  

 

Hvem er vi og hvor vil vi? 

- Vi er Malvik IL og alle vi er alle underlagt ett og samme organisasjonsnummer 

971384271. 

- Vi er EN klubb med de samme verdiene og med den samme klubbhåndboken 

(samarbeid, aktivitet for barn, flest mulig lengst mulig) 

- Det juridiske ansvaret ligger til slutt hos hovedstyret -og styreleder -derav viktigheten 

med internkontroll i alle ledd. 

- Bedre samarbeid på alle plan, mer kommunikasjon, mer åpenhet  

- Vekst og framtid (alle avd ta det som styresak på neste styremøte, være rustet for flere 

medlemmer)  

- Flere og bedre idrettsflater (eks: padling og brygge/binge på Midtsandtangen, prosjekt 

nye idrettsflater ifm ny ungdomsskole) 

- Synlig hovedstyre ut til avdelingene. SE TEKST FRA POWER POINT.  

 

2. Marked v/Martin Finholth 

- Martin ble på årsmøtet valgt inn som nestleder i hovedstyret -og med ansvar marked og 

sponsor. Med gjeldende retningslinjer for marked- og sponsorarbeid til grunn, starter nå 

jobben med å samle idrettslaget til ett -og med mål om utvikling og profesjonalisering.  

- Alle kontrakter skal inn til hovedstyret for lagring 



- Alle kontrakter over kr 10 000,- skal godkjennes av styreleder som er juridisk ansvarlig for 

idrettslaget i sin helhet. 

- Bedre samarbeid på tvers av avdelingene om større avtaler. 

- Profesjonalisere kontrakter og avtaler. 

- Samle kontrakter og avtaler -internkontroll og sikkerhet for hele idrettslaget.  

- Vi bli behandlet som en bedrift mtp skatt og regelverk og vi må derfor sørge for at alt 

under vårt organisasjonsnummer blir gjort i henhold til lover og regler. 

- Felles plattform og malverk for marked- og sponsor 

- Mål om et markedsråd/forum hvor vi kan jobbe sammen.  

- Samarbeid på tvers internt i idrettslaget. 

- MIL mottar mye støtte fordi vi er flinke til å søke midler og vi må sørge for at alt blir gjort 

riktig. 

- Alt over kr 10 000,- i lønn er skattepliktig. 

- Feriepenger kommer utenfor lønn. Feriepenger skal ikke vær inkludert i lønn.  

- MIL ønsker å lage gode rutiner slik at det blir enklest mulig å være frivillig i vårt idrettslag.  

- Jobber mot ha rutiner på plass, realistisk mål: høsten 2021.  

- De store sponsorer (bank, forsikring, strøm osv), her bør vi gå samlet inn med mål om 

avtaler på vegne av hele klubben.  

- Prosjekter utenfor boksen viser hvilken bredde vi har (eks: skøyteprosjekt, frisbee). 

 

3. Økonomi v/Siri Eide 

- Power Point presentasjon 

- Lønn skal kjøres av økonomisenteret. Frist for å sende lønn: den 10. hver måned. Info 

sendes til Siri. Lønn utbetales den 20.hver måned.  

- Gode rutiner for 1. og 2.godkjenning av faktura i VBONLINE. Det er leder og 

økonomiansvarlig i hver avdeling som skal være 1. og 2 godkjenner for avdeling. Her 

forventes gode rutiner for å unngå purring og krav. Man får dessverre ingen automatisk 

varsel for når man må inn å godkjenne.  

o 1. godkjenner: økonomiansvarlig i avdeling 

o 2. godkjenner: leder i avdeling 

- Fakturering: Daglig leder gjør denne jobben pr i dag. Send info til daglig leder som 

utfakturerer for klubben. Her igjen viktigheten av at daglig leder har alle 

sponsorkontrakter mtp fakturering med eller uten moms. 

- Fakturering medlemsavgift og treningsavgift gjøres inntil videre fortsatt via 

Medlemsnett. Krav over 12 år i avdeling kan gjøres i Medlemsnett. Ved behov for bistand 

ta kontakt med økonomiansvarlig Siri.  

- LAM midler: Tilskudd til idrettslaget som blir fordelt ut fra antall medlemmer. Viktig at 

alle har et oppdatert medlemsregister. Oppdateres minimum 2 ganger pr år. 

Medlemsregister skal være oppdatert hver 31.12 før den årlige idrettsrapporteringen. 

- Momskompensasjon: Tilbakebetales en gang pr år.  

- Stimuleringsordning for idretten 2021: Åpnes i juni, her kan vi søke om 

stimuleringsmidler for avlyst/delvis avlyste arrangementer 01.01 – 30.06. Her vil dere få 

en epost med frist for innmelding til økonomiansvarlig. Her skal budsjettene fra 

årsmøtene ligge til grunn. Begynn jobben med å kartlegge hva dere kan søke på allerede 

nå. Her vil det bli korte frister når vinduet åpnes.  

- Søknader om midler/støtteordninger: Alle søknader skal sendes med kopi til daglig leder. 

Her er masse å søke på og mye å hente. Anbefaler alle å søke midler til konkrete 



prosjekter -spesielt nå i koronatid. Årshjul med frister midler og tilskudd: oppdateres og 

sendes til avdelingene (daglig leder) 

- Malvik IL har en økonomigruppe: Alle kan sende spørsmål til økonomi@malvikil.no  

 

 

 

4. VBONLINE: Felles gjennomgang i systemet  

- Faktura kommer inn som en fil i systemet (EHF), her er det mulig å bruke appen 

(VBONLINE) for å scanne fakturaen. NB: De ulike jobbnettverk kan ha brannmur som 

stenger for innlogging i Vbonline. Prøv da hjemmenettet. 

- Rutine godkjenning: Økonomiansvarlig: setter i gult, avdelingsleder setter i grønt.   

- Etter at bilag er godkjent i gult- og grønt går det inn i Visma Business til betaling. Her er 

det bare økonomiansvarlig, daglig leder og Økonomisenteret som kan godkjenne.   

- Det er kun PDF som godkjennes som filformat i Vbonline. I appen Vbonline blir faktura 

automatisk gjort til pdf.  

- Kontoplan er et forslag som vi håper vi kan klare oss med. Dersom noen ser behov for 

nye kontoer gir dere beskjed til økonomiansvarlig.  

- Prosjekter: Lag prosjektregnskap.  

- Forslag til generelle forbedringer og andre tips sendes til økonomiansvarlig 

- Lagsregnskap (fotball, håndball og innebandy): Utbetaling i disse kontoene følger samme 

retningslinjer og rutiner som tidligere, legges inn i SMN av kasserer for lagskonto og 

godkjennes av økonomiansvarlig i avdelingen. Anbefaler at dommergodtgjørelse 

utbetales av avdelingenes driftskonto. Dette for ¨holde oversikt over totale utbetalinger 

til hver dommer. Det er både dommergodtgjørelse og lønn som sees under ett i forhold 

til tak på kr 10.000, samt fribeløpsgrenser.  

- Kjøregodtgjørelse utbetales av hver avdeling, viktig at det holdes oversikt over km, 

bompenger, ferje, og utbetaler. Dette skal innrapporteres ved årsslutt 

- Utbetaling av honnorar: Økonomisenteret og revisor til BDO har bekreftet at dette skal 

innrapporteres som lønn.  

- Budsjett pr avdeling legges inn – hver avdeling sender sine budsjetter inn til 

okonomi@malvikil.no, med kontoer i henhold til kontoplan 

 

 

5. Eventuelt 

- Status klubbhus: Klubbhus er ikke en del av prosjektgruppen for nye idrettsflater. Malvik 

IL har sendt forslag til Malvik kommune om midlertidig klubbhus i brakkerigg ved 

garasjen på kunstgressbanen. Daglig leder og materialforvalter fotball kan huses her 

inntil MIL står med et permanent klubbhus. MIL ønsker et permanent klubbhus ifm 

tribuneanlegget på kunstgressbanen. Dette er tenkt å huse hele idrettslaget og med 

cafe/kiosk, møterom osv. Her bør settes en egen arbeidsgruppe kun for klubbhus. Alle 

avdelingene ble oppfordret til å vise sin interesse for å være en del av arbeidsgruppen for 

fremtidig klubbhus. Aktuelle kandidater meldes snarest til daglig leder som melder 

tilbake til arbeidsgruppen for idrettsflater.  

- Malvik IL aktivitetsuke sommeren 2021: MIL hadde et ønske om å skape aktivitet også 

sommeren 2021. «SommerMalvik» og Malviks sommerskole skal gjennomføres uke 25-
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27. MIL velger å ikke lage et tilbud som kan oppfattes som konkurrerende mot dette. Vi 

ser nå i stedet fram til vår egen «Idrettens dag» søndag 29.august 2021.  

- Tilleggsinformasjon: Ved behov for IT-hjelp skal alle benytte vår IT-ansvarlig Egil Valle, 

post@valle-it.no og/eller daglig leder. Ingen skal kontakte Atea uten godkjennelse fra 

daglig leder. Dersom avdelingen benytter tjenester gjennom Atea må de selv stå for 

kostnader dette medfører. MIL ønsker at vi løser IT-tekniske utfordringer internt og via 

vår IT-ansvarlig. 

-  

 

Checkliste for avdelingene: 

- Regnskapssystem: 

o Leder/økonomiansvarlig må iverksette sine eposter (skileder, handballeder osv..) 

o Leder/økonomiansvarlig må gjøre seg kjent med og i VBONLINE 

- Vekst og framtid som sak på styremøte 

- Stimuleringsordning (koronakompensasjon):  

o Forberede tall fra avdelingen mtp avlyste/delvis avlyste arrangementer i 

perioden 01.01 – 30.06. Økonomiansvarlig melder om at her vil komme kort 

svarfrist i epost fra øk.ansvarlig i det vinduet åpnes. Siri sender en samlet søknad 

for MIL og er avhengig av tall fra avdelingene. De som ikke leverer innen frist pr 

epost til økonomiansvarlig vil miste retten på en eventuell kompensasjon. 

 

Møteplan 2021:  

- 11.05: Avdelingsmøte bli kjent/økonomi  

- 07.09: Avdelingsmøte 

- 09.11: Avdelingsmøte 

- 08.12: Juleavslutning hovedlag og avdelingsstyrer 

 

Takk for godt oppmøte       

 

Ref: Merete R. L-A  
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