
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 09.11.2021 18.00  Klubbhuset 
Til stede     Jan Inge Hov, Ole Gunnar Kjøsnes, Siri Eide, Kristian Arntsen, Bård Magnus Lyngen, Frode Forbord, Merete 
Rønning Larssen-Aas, Martin Finholth, Karl Erik Berg, Ingebrigt Fuglem                        

 
Meldt forfall: Kopi 

Knut Radmann 
Lars Erik Strømsnes 

 

Referent Møte slutt 
19.00 

Neste møte 
30.nov 

Antall sider 

Merete Rønning Larssen-Aas    

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
  

Godkjenne innkalling og referat styremøte 28.09.21  
Godkjennes 
 

  

45/21 Status MIL v/daglig leder 
 

- Daglig leder samling Oppdal 
- Søkt og fått innvilget hjertestarter fra Ida`s minnefond. Inkludert er også 

førstehjelpskurs 2-3 pers for klubben.  
- Søkt midler og fått støtte til to stk «pinnevaffeljern» til fordel MIL.  
- Daglig drift 
- Status klubbhus, dagens / midlertidig og permanent 
- Covid19: MIL følger FHI og Malvik kommunes retningslinjer for 

smittevern.  
- Allidrett svømming 
- Medlemsregister: DL sender krav til avd om oppdaterte lister og med kort 

frist. Komplette medlemsregister innen 25.11. Kun hovedlag, håndball og 
fotball settes med admintilgang i medlemsregisteret. Øvrige avd må svare 
til daglig leder som oppdaterer på vegne av og i medlemsregister. 

- I årshjul: avd.møte høst -krav om oppdaterte medlemslister med frist og i 
god tid før 30.10.  
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46/21 Status økonomi v/øk.ansvarlig/Bård M. 
 

- Dokumenter legges på Teams til hovedstyret. 
- Økonomigruppen: Gjort forsøk på møte, men ikke lyktes å samle 

gruppen. Forslag til retningslinjer for økonomi blir sendt hovedstyret før 
30.11 og v/Bård Magnus. 

- Overføring LAM, momskomp og treningsavgift til avd skjer før årsslutt.  
 
 

 

 

 

Bård M. 

 

47/21 Status marked- og spons v/nestleder 
 

- Prosjekt revidering av MIL klubbhåndbok er i gang og av ekstern 
leverandør.  

- Maler for kontrakter er under arbeid og av ekstern leverandør. 
- Marked- og sponsgruppen jobber med felles avtale for MIL. Innkalling til 

felles møte for markedsgruppen hvor alle avdelingene blir invitert 
kommer og i løpet av denne uken.  

 

 

 

 



48/21 Status bokprosjekt MIL jubileumsbok v/nestleder 
 

- Utvalg er nedsatt og med bredde fra hele klubben. Forfatter Stig Nilsson 
kommer uke 47 og vil bruke hele uken på intervju, møte medlemmer, 
samle materiale osv. Basen blir på dagens klubbhus MIL/midlertidig 
klubbhus. Oppfordrer alle til å innhente materiale til uke 47.  

 
 

  

49/21 Informasjon fra MIR v/Ole Gunnar 
 

- Hva er idrettsrådet? Overordnet og koordinerende organ for alle lag 
tilsluttet NIF og på kommunenivå.  

- Covid19 har vært gjentakende sak i MIR dette året. 
- Utbygging ungdomsskolen og hall i Hommelvik har vært faste saker dette 

året. MIR har to representanter i en styringsgruppe mot prosjektet mot 
kommunen. Her får OG statusrapport hver måned, god kommunikasjon 
og god informasjon. Ole Gunnar ønsker innspill og henvendelser. 

- Fordeling av LAM midler gjøres av MIR.  
- MIR har hatt gleden av å gi årets ildsjelpris til Veterangjengen i MIL. 
- Fremover: Medlemskveld, hva ønsker vi av tema på en evt slik anledning? 
- Prinsipper/kriterier for fordeling av halltid ligger hos MIR.  
- Ambisjon om revidering av handlingsplan. Ønskelig med synspunkt fra 

MIL på hva ønsker vi at MIR skal bruke tiden sin på?  
- Innspill fra MIL: Ønsker at det kommer info og med forklaring på 

fordeling av LAM midler. OG sender info til idrettslaget.  
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