
 

REFERAT MALVIK IL AVDELINGSMØTE 07.09.2021 

 

Tid og sted: Abrahallen kl. 19.00 – 21.00 

Enkel servering og kaffe 

Til stede: 

- Fotball: Beate Kvamstad (vara), Siri Eide (øk.ansv) 

- Håndball: Heidi Guldbrandsen (nestleder) 

- Padling: Tove Silset (leder), Karl Erik Berg (vara hl) 

- Svømming: Pål Reppe (øk.ansvarlig) 

- E-sport: Pål Buseth (nestleder) 

- Orientering: Lars Erik Strømsnes (leder) 

- Ski: Bård Magnus Lyngen (leder) 

- Messebygget: Kåre Holm (leder) og Knut Radmann (vara) 

- Seniorklubben: Astri Haugan (øk.ansv) 

- Disksport: Hans-Christian (leder), Torbjørn Dybsland (øk.ansv.) 

- Sykkel: Jan Inge Hov 

- Hovedlaget: Jan Inge Hov (styreleder), Martin Finholth (nestleder), Ole Gunnar Kjøsnes 

(styremedlem) Knut Radmann (vara), Karl Erik Berg (vara), Siri Eide (økonomiansvarlig hl), 

Bård Magnus Lyngen (leder ski), Beate Kvamstad (vara fotball), Merete Rønning Larssen-Aas 

(daglig leder) 

- Ikke representert: Innebandy og friidrett 

 

Agenda 

1. 5 min pr avdeling; status/aktivitet/økonomi/vekst & framtid 

- Fotball: God økonomi, på budsjett. Mye jobb ifm oppstart av aktivitet. Mulig det blir mer 

frafall nå når aktiviteten skal tilbake til normalen. Fotball følger med. Prosjekt «Malvik Fotball 

2025». Hvem er vi, hva må vi gjøre, profesjonalisering, jobber bevist for å nå målene. Hva vil 

klubben?  MIL fotball deltok på NIPA konferansen forrige lørdag. (Norsk idrettspolitisk arena). 

Malvik IL fotball spesielt invitert. Åge Nordahl MIL`s representant. Podcast på Adressa.no. Få 

tilbake barn og ungdom i idretten.  

- Padling: Bra sesong, to planlagte grunnkurs (ett avlyst pga Covid19). Kurs nr to gjennomført 

nå nylig. Koronavennlig sport og med avstand i vann og på land. Innkjøp av kajakker og god 

økonomi. Mål om flere aktivitetstrenere og flere aktivitetsturer. Flattvann: Container bak 

Abrahallen. Sprintpadling og familiepadling. Ett grunnkurs avholdt i sommer. Kurs for Astma- 

og allergiforbundet. Brukbar rekruttering. To jenter på Norgescupen, aldri før så høyt nivå og 

aldri så høy deltakelse som i år. Personlige rekorder på våre to deltakere. Fikk vist padlenorge 

at vi har et bra padlemiljø i Malvik.  

- Svømming: Alle treninger er i gang, svømmeleir på Frøya august og med 12 deltakere. God 

stemning og godt miljø. Svømmeskole med høstkurs. Sommersvøm i samarbeid med Malvik 

kommune i sommerferien. Planlegger høstjakta i november. Stor pågang på svømmeskolen, 

plan om å utvide denne neste år. Økning medlemmer som følge av svømmeskolen. God 

økonomi, ingen store avvik.  



- E-sport: Skadeskutt i koronatid, det ene laget mistet alle sine spillere. Hovedlaget har trekt 

seg ut av Malvik IL. Pr i dag ingen spillere. Styret ønsker å starte et nytt lag og med nye 

trenere. Dagens E-sport-rom (eier: Malvik kommune) blir flyttet til VUS i perioden ny 

ung.skole og idrettsflater.  

- Seniorklubben: Turer sammen, inntekter er lik null. 3 dagers tur til Væktarstua. Vellykket tur 

med 28 stk sammen og i godt vær.  

- Håndball: Startet treningene etter sommerferien. Mini starter etter høstferien. Meldt på 38 

lag i serie. Brukbart mange lag. Oppstart av dommerkurs med 2006 årgangen. Seriestart etter 

høstferien. Treningssamling i september på Røros -avlyst. Mini Malvikcup i november 

sammen med Hommelvik. God økonomi.  

- Disksport: Etablert nybegynnerbane på Vikhammerløkka. 21 medlemmer pr i dag. Over 200 

individuelle brukere i seriespillet. Svært mye folk nede på Løkka og meget gode 

tilbakemeldinger på banen. Utendørs, avstand og veldig koronavennlig. Vanlig sesong. Banen 

ble etablert for å være enkelt og med korte hull. Men fortsatt utfordrende nok for 

viderekommende. Ønske om konkurransebane i Malvik. Daglig leder samlet inn penger til 

anlegget og en veldig god start. Kurvene blir tatt ned i vinter for å bevare området og 

baneforholdene. 60 disker til utlån til lag og grupper og via daglig leder.  

- Messebygget: Lider av avlysninger av arrangementer, håper at man får komme i gang. 

Treninger man-ons. Dugnadsgjengen er på plass neste uke med siste arbeid av vindu og det 

som hører med. Huset er i god form, men med dårlig økonomi. Avhengig av utleie. 

- Orientering: Generelt bra aktivitet, gledelig med ny treningsgruppe med ca 10 barn. To ivrige 

trenere som følger opp «Råtassene». Treningsløp hver mandag, ca 25 løpere. To 

arrangement i år unnagjort; ungdomsløp og kretsløp. Økning på turorientering. Gjennomført 

nybegynnerkurs. Midtnorsk mesterskap i orientering i august 2022 sammen med Selbu og i 

Mostadmark (Jøssåsen).  

- Ski: Rolig utenfor sesong. De eldste trener på asfalt. Deltok på dugnad på Bryggerifestivalen i 

Trondheim. Klargjøring for sesong, forhåpentligvis åpning av Vulusjøhytta etter to år stengt. 

Noe oppgradering på Jervskogen. Nye skicrossløyper i nærheten av stadion. 

Publikumsvennlig og moro for barn og voksne. Flere nye type skirenn kommer, og 

idrettslagene må henge med. Parstafett i skicross i vinter. Håper på god vinter og gode 

skiforhold og med Malvikmarka full av turgåere.  

- Sykkel: Ingen løp, men frisykling i mark og på asfalt. Fast gjeng som sykler mye sammen. 

28.08 deltok 7 stk på Birkebeinerrittet.  

- Allidrett: Tre faste ungdomstrenere. Rekordmange påmeldinger for 6åringene, 56 påmeldte 

pr sept. Oppstart var 30.09 på Vikhammerløkka. Ca 15 fremmøtte på 7åringene. 

Foreldregruppe er forberedt på endring i plan som følge av utbygging idrettsflater 2021/2022 

og Covid19. Plan om å få til svømming i år (avlyst i fjor). Ber alle merke seg at vi har hatt/har 

dårlig oppmøte på det eldste kullet i allidrett (1.klassingene). Flere faller av fordi de begynner 

på annen aktivitet.  

- Friidrett: Lider av stengt bane som følge av prosjekt ny ung.skole og mangel på trenere. 

Friidrett styret har utfordret foreldregruppa til å bistå, men ingen har meldt seg. Ber alle på 

avdelingsmøtet bistå slik at vi finner trenere til friidrett.  

- Innebandy:  

 

 

 



2. Info og status ifm nye idrettsflater, midlertidig og permanent klubbhus Malvik IL 

- Prosjekt med ny ungdomsskole og idrettsflater er begynt. Graving er i gang på Viksletta gress, 

området er nå avstengt. Malvik kommune melder om at de har lagt opp til en stram plan, 

hvor både skole og ny bane skal stå ferdig i løpet av to år. Idrettsflater (på dagens grusbane) 

skal stå ferdig september 2022.  

- Midlertidig klubbhus: Det blir brakkerigg 8 brakker (2. etg) ved fotballs garasje på Viksletta 

kunstgress og i hjørnet mot YMS. Kommunen står for grunnarbeid og rigging. Grunnarbeid er 

ferdig, brakkene blir rigget innen kort tid. Brakkeløsningen som midlertidig klubbhus for 

Malvik IL er tenkt som løsning med ramme på to år (kommunal plan).  

- Permanent klubbhus: Fremvisning av forslag til løsning (power point). MIL har fått tegnet et 

forslag til løsning, og ifm tribuneanlegg på kunstgressbanen (ved Malvikhallen). MIL har 

annonsert behov for frivillige til arbeidsgruppe. Gruppe og leder er satt, arbeidet starter når 

leder for gruppa Åge Nordahl kaller inn til første møte. Mål om felles klubbhus med plass til 

hele MIL samlet.  

- Friidrett: Utstyr er lagret på loft i Malvikhallen og det resterende (hekker, St.Olavs loppet 

mm) lagres på Messebygget. 

- Prosjektleder fra Malvik kommune har daglig leder MIL som kontaktperson. MIL har en 

prosjektgruppe for idrettsflater og med leder Torgeir Kruke. Vår kontaktperson via Malvik 

Idrettsråd er Ole Gunnar Kjøsnes (styremedlem MIL). Ole Gunnar og daglig leder holder 

kontakt og sørger for informasjon til hovedlaget og idrettslaget som helhet.  

 

3. Kjønnsfordeling og valgkomite for styrende organer i Malvik IL 

- Malvik IL har et hovedstyre, hvor håndball og fotballs ledere skal være en del av styret. Den 

siste avdelingen rulleres, for året 2021 er orientering-leder som styremedlem i hovedstyret. 

Alle ledere i disse tre avdelingene er menn, hovedstyret består pr i dag kun av menn. Dette 

er ikke i henhold til NIF. MIL trenger en valgkomite som må være aktiv opp mot avdelingene. 

Hovedstyret trenger hjelp til å finne kandidater som kan sitte i valgkomite og ber avdelingene 

om bistand. Kandidater meldes inn til daglig leder. Det er fordel med stort nettverk og bred 

kompetanse i gruppa. Frist for tilbakemelding: 30. september. Valgkomiteen må se 

avdelingene og hovedstyret i sammenheng. Ha hele idrettslaget i fokus og med overblikk på 

tvers av aktivitetene i idrettslaget.  

 

4. Økonomi 

- Avdelingene gis mulighet til å stille spørsmål. Ingen spørsmål fra salen.  

- Dersom økonomiansvarlig og daglig leder ikke får tilbakemeldinger ifm økonomi regner man 

med at alt er ok.  

- Stimuleringsordning: mangler svar fra flere avdelinger. Viktig å søke om støtte fortløpende, 

viktig å søke om det man har rett på å søke på. Dokumentasjon er avgjørende for søknad om 

kompensasjon. Ta kontakt med økonomiansvarlig hvis noe er uklart. Søk også om midler til 

dekning av merutgifter ifm covid19 (smittevernutstyr). Epost er sendt til avdelingene.  

- Fakturering medlemsavgift: kjøres via Medlemsnett. Her blir alt ført opp mot vårt 

regnskapssystem. Ikke bruk alternative løsninger for fakturering.  

- Forespørsel fra salen og ønske om opplæring for fakturering i Medlemsnett og Vbonline.  

Øk.ans/øk.gr tilbyr seg å avholde opplæring. Enighet om workshop i Abra.  

Øk.ans ber alle sende spørsmål før møtet slik at øk.gr kan forberede seg.  

Daglig leder sender innkalling, møtedato satt til: onsdag 22.september kl. 19. 



Eventuelt: 

- Tilbake til idretten: Har vi penger, bruk pengene på aktivitet for barn og unge. Det finnes 

mange støtteordninger, og med søknadsfrister i september. Avdelingene oppfordres til å 

tenke kreativt, se til andre idrettslag -bli inspirert.  

- Forsikringer: MIL har klubbforsikring i Gjensidige. Spørsmål som gjelder forsikring kan sendes 

daglig leder, eller direkte til Gjensidige.   

- Avdelingsledere- og økonomiansvarlige har fått invitasjon til MIL`s Teams – plattform.  

 

- Neste avdelingsmøte: Vi er et stort idrettslag og med ulike aktiviteter, styret har et mål om 

«ett idrettslag». Hva vil det si å drifte et idrettslag i vår dimensjon? Stor utvikling og mye 

regler og forskrifter. Hovedlaget ønsker å innhente ekstern bistand som kan forklare oss 

hvordan forholde oss til alt dette.  

 

- Møteplan 2021 

 

o 11.05: Avdelingsmøte bli kjent/økonomi 

o 07.09: Avdelingsmøte 

o 09.11: Avdelingsmøte 

o 08.12: Juleavslutning hovedlag og avdelingsstyrer 

 

Takk for godt oppmøte        

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ref: Merete R. Larssen-Aas 


