
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 28.09.21 19.00  Klubbhuset 
Til stede     Jan Inge Hov, Siri Eide, Kristian Arntsen, Bård Magnus Lyngen, Frode Forbord, Merete Rønning Larssen-Aas, 
Martin Finholth                           

 
Meldt forfall: Kopi 

Knut Radmann 
Karl Erik Berg 

 

Referent Møte slutt 
20.30 

Neste møte 
09.nov kl.18: styremøte 
09.nov kl.19: avd.møte 

Antall sider 

Merete Rønning Larssen-Aas    

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
  

Godkjenne innkalling og referat styremøte 240821 og styremøte 070921  
Godkjennes 
 

  

38/21 Statusrapport daglig leder 
- Daglig drift 
- Marked 
- Hallfordeling MIL: Kriterier rammetid tilhører hovedlaget. MILs 

representant for hallgruppa er daglig leder. Info er sendt til MIR. 
- Midlertidig klubbhus / permanent klubbhus 
- Friidrett 

 
 

  

39/21 Økonomi 
 
Gjennomgang pr aug ble gjort sist styremøte.  
Bra avd.møte i Abra og med opplæring VB Online og Medlemsnett.  
 

  

40/21 Status økonomigruppe 
 
Det etterlyses møte i økonomigruppen, det pr i dag ikke gjennomført møte etter 
sommeren. Vedr. retningslinjer for øk: møte bør avholdes snarest og for å 
ferdigstille retningslinjene. 
 
 

 

 

Bård M. 

 



41/21 Bokprosjekt MIL jubileumsbok 2023  
 
Nestleder Martin presenterer fremdriftsplan for prosjektet, pris, litt om forfatter 
Stig Nillson, og omfang og på vegne av Kolofon Forlag.  
 
Det har kommet inn forslag på kandidater som kan inngå i prosjektet. Disse er 
meldt inn til nestleder Martin.  
 
Martin snakker tar kontakt med aktuelle kandidater. 
 
Behov for flere kandidater: 
Hver avdeling finner sin ressursperson til prosjektet, Martin lager skriv som 
sendes avdelingene. En tekst, hvem hva hvorfor -legges ut til hele idrettslaget. 
Mulighet til å sende inn bidrag osv.. lage en «teaser».  
 
Arbeidsgruppen må rapportere inn til hovedlaget.  
Martin sørger for en hensiktsmessig sammensetning av gruppen fra fortid, fremtid 
og nåtid i MIL. Det er også tenkt et møte med Malvik Kommune og sammen med 
forfatter Stig Nilson i forbindelse med bokprosjektet. 
 
Enstemmig vedtatt at Malvik IL går for bokprosjektet «MIL jubileumsbok» og med 
oppdragsgiver Kolofon Forlag.  
 
 

  

42/21 Messebygget 
 
Veterangjengen er tildelt ildsjelprisen for 2021. 
Styreleder, Knut Radmann og daglig leder var i dag inne på Messebygget med 
kake og fra Malvik IL.  
 
Hvilke arrangementer leies det ut til? Messebyggets leder viser til vedtekter hvor 
det er vedtatt til hvilke arrangementer Messebygget leies ut til.  
 
Styreleder innhenter info om utleie og regnskap 
 
 

  

43/22 Hovedsponsor 
 
Gjennomført møte i markedsutvalget. Daglig leder, fotball og håndball i 
forhandling med aktuell totalsponsor for hele idrettslaget. Møte fredag. 
 
 

  

44/21 Til orientering fra G06 ang. vårt tilbud. Vedlegg. 
 
Vedlegg i Teams -hovedlaget.  
 

  



 Eventuelt 
 

- Kontrollkomite: styreleder tar kontakt med de 
- Midlertidig klubbhus Malvik IL: Brakker settes opp 28. og 29.september. 6 

av 8 brakker på plass i dag. Befaring med kommunen, fotballeder, 
styreleder og daglig leder når brakkene er på plass. Hva må gjøres, hvem 
gjør hva. Få det ferdig så fort som mulig. Må pusses opp innvendig og 
males utvendig. Malvik IL beholder kjøkkenet, Arve Renå kontakter daglig 
leder for avklaring hva idrettslaget tar med av inventar i dagens 
klubbhus. Bord?  

- Permanent klubbhus Malvik IL: arb i gang og ledes av Åge Nordahl. 
- Innspills notat fra AG idrettsflater v/styreleder. Notat fremlegges på 

styremøtet. Viktig at fremdriftsplan for idrettsflater blir holdt.  
Forslag: dialog med AG v/Torgeir Kruke. Hensikt: kommunen må 
kompensere for tapt idrettsflate. Styreleder gis fullmakt til å ta notat 
videre til krets og kommune.  

 
 
 
 

  

 


