
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 30.11.2021 18.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Jan Inge Hov, Kristian Arntsen, Karl Erik Berg, Martin Finholth, Ole Gunnar Kjøsnes, Frode Forbord, 
Lars Erik Strømsnes, Knut Radmann, Merete R. Larssen-Aas 
Meldt forfall: Kopi 

Bård Magnus Lyngen  

Referent Møte slutt 

21.00 

Neste møte 

14.12.2021 

Antall sider 

2 

Merete Rønning Larssen-Aas    

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
  

 
  

 

 

50/21 

Info marked v/Martin 

 
Ref møte i Markedsutvalg 
 
Under arbeid:  

- Oppdaterte retningslinjer for spons- og markedsarbeid.  
- Maler for sponsorkontrakter.  

 
Redegjørelse ihht innhold i sponsoravtale for hele klubben. Marked fremlegger 
plan/budsjett til neste styremøte. Endelig vedtak på styremøte i desember.  
 
Hovedlaget må gi avdelingene mer innsikt i lagets økonomi slik at klubben har en 
felles forståelse og for hele laget. (eks felleskostnader). 
 
Bokprosjekt: 
Forfatter Stig Nilsson har hatt en uke med intervjuer på klubbhuset. Han synes 
uken var svært positiv og har fått mye materiale og stor innsikt fra alle hold i 
idrettslaget. Målet er en interessant bok som folk har lyst å lese. Stig kommer 
tilbake på besøk i sommer for presentasjon av produktet.  
 
Marked fremlegger plan/budsjett for finansiering av prosjektet på styremøtet i 
desember.  
 

  

 

51/21 
Budsjett hovedlaget 2021 

 
- Mange ubetalte medlemmer i medlemsnett, hva gjør vi? 
- Sjekk sum kommunale tilskudd fra Malvik kommune.  
- Hovedlaget skal ha andel/er av felles sponsorkontrakt/er til å dekke 

felleskostnader for klubben.  
- Hovedlaget skal ha en buffer og også midler til å drifte av hovedlaget. 
- Budsjett som sak på styremøtet i desember.  

 
 

  



 Eventuelt  

 
- Ekstra styremøte 14.desember kl. 18. 

Årsmøtedato Malvik IL hovedlag: 29.mars 2022 kl.18.00.  
Årsmøtedato Malvik IL fotball: 8.mars 2022 
Årsmøtedatoer til avdelingene må meldes inn til daglig leder.  
Forslag til budsjett skal legges ut to uker før årsmøtet.   
Hovedstyret har som mål å være representert i avdelingene sine 
årsmøter. 
Daglig leder sender info med frister til avdelingene.  
 

- Avd som ikke bruker Vbonline må sende sine regnskap med frist 10.01.  
(Seniorklubben og Messebygget).  
 

- Håndball G2006: MIL hovedlag sitt tilbud står fast. Resterende sum 
betales av håndball ut fra sin konto.  

- Neste steg: Ryddige overganger med klare retningslinjer for hele klubben 
og idretten i Malvik generelt. Føringer må formidles ned til alle lag internt 
i klubben.  

 
- Klubbhus: Arbeidsgruppen er i gang. Styreleder tok initiativ til et møte 

med rådmann, ordfører og kommunalsjef for å diskutere kompenserende 
tiltak ifm utbygging ny ung.skole og idrettsflater. MIL la frem utkast til 
nytt klubbhus i møte 05.11.21. MIL er lovet kontaktperson og rammer ifm 
permanent klubbhus fra Malvik kommune før jul 2021.   
 

 
 
 
 
 
 

  

 


