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Til medlemmene i Malvik Idrettslag  

 

 

 

 

Vikhammer 22.03.2022 

Saksliste årsmøte i Malvik Idrettslag 2022 

 

1. Godkjenne de stemmeberettigede 

2. Godkjenne innkalling, saksliste og forretningsorden 

3. Valg av møteleder, referent og to medlemmer til å underskrive protokoll 

4. Behandle idrettslagets årsmelding for 2021 

5. Behandle idrettslagets regnskap for 2021 

6. Innkomne forslag 

7. Fastsette medlemskontingent og felles treningsavgift for 2023 

8. Budsjett hovedlaget 2022 

9. Idrettslagets organisasjonsplan 

10. Valg 

11. Årsmøtet heves 

 

For å ha stemmerett og kunne velges til verv må man ha vært medlem av Malvik Idrettslag i minst èn 

måned, fylle minst 15 år i det kalenderåret årsmøtet avholdes, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. 

Endelig saksliste og dokumenter vil være tilgjengelig på hovedlagets hjemmeside senest 22.03.2022 

For å ha oversikt over stemmeberettigede, er det påmelding til årsmøtet. Dette gjøres til 

dagligleder@malvikil.no og senest 24.03.2022. 

 

 

 

Velkommen til årsmøte! 

Med vennlig hilsen 

Styret i Malvik IL hovedlag  

v/styreleder Jan Inge Hov 

 

mailto:dagligleder@malvikil.no


Årsmøtesak 4: Behandle idrettslagets årsmelding for 2021 

 

 

Årsberetning 2021 – Malvik IL hovedlag 

 
Malvik IL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets 

formål er å fremme sunn idrett og godt kameratskap. Målsetningen søkes oppnådd ved 

avholdelse av planmessig trening og konkurranse i de idrettsgrener som til enhver tid 

måtte være tatt med i lagets program. 

 
Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Sør-Trøndelag Idrettsforbund og 

de særforbund som årsmøtet gjør vedtak om å slutte seg til. Laget hører hjemme i Malvik 

Kommune og er medlem av Malvik Idrettsråd. Hovedstyret har i perioden fra ordinært 

årsmøte i 2021 hatt følgende sammensetning: 

 
Hovedstyret 2021: 

- Leder: Jan Inge Hov 

- Nestleder: Martin Finnholt (rep. Markedsutvalg) 

- Styremedlem: Ole Gunnar Kjøsnes (rep. Malvik Idrettsråd) 

- Styremedlem: Bård Magnus Lyngen 

- Styremedlem: Frode Forbord (avdelingsleder fotball) 

- Styremedlem: Kristian Arntsen (avdelingsleder håndball) 

- Styremedlem: Lars Erik Strømsnes (avdelingsleder orientering) 

- Varamedlem:  Karl Erik Berg (rep sportslig utv for HS) 

- Varamedlem: Knut Radmann (rep Messebygget) 
 

Merete Rønning Larssen-Aas er ansatt som daglig leder.  

Daglig leder har deltatt på styremøtene som styresekretær året 2021 

 
Hovedstyret har i 2021 hatt følgende ansatte 

 
- Daglig leder 100% stilling 

- Forretningsfører Siri Eide 20% stilling + 
timebasert  

- Tre trenere allidrett: Marthe Myrbekk, Guro 
Øye og Julie Enoksen. 

 

 

 



Styrearbeidet 2021 

Styret har gjennomført 10 styremøter med til sammen 51 saker til behandling. 
I tillegg har det vært holdt 4 avdelingsmøter, henholdsvis to på vår og to på 
høst. Covid19 restriksjoner satte en stopper for et ønsket julebord for 
idrettslaget dette året.  
Fast møtedato for hovedstyremøter har vært første tirsdag i måned.  

Av større styresaker nevnes budsjett i forbindelse med Cov19, nye idrettsflater etter at 

MIL mistet gressbanen, sponsorer, planlegging nytt klubbhus og innkjøring av nytt 

regnskapssystem. 

Malvik IL hadde store utfordringer også i 2021 som vi hadde i 2020, dette skyldes at 

pandemien skapte problemer for aktivitet for barn og unge i Malvik IL. Avd har gjort  en 

formidabel jobb med å tilrettelegge når aktivitet var mulig med de begrensinger dette 

medførte. Se avd sine rapporter. 

 

Covid 19 

Året startet med nedstengt aktivitet og strenge restriksjoner pga mye Covid-smitte i 

samfunnet. Frivilligheten har gjort sitt ytterste til å skape aktivitet, men har måtte tåle 

endringer og nye restriksjoner gjennom hele året. Idrettslagets kontaktpunkt for råd om 

smittevern inn mot Malvik kommune har gått via Malvik Idrettsråd. Hovedlaget er 

imponert over måten frivilligheten har håndtert Covid-restriksjoner og de til enhver tid 

gjeldende smittevernsregler. Det har vært i alles interesse å ivareta hverandre.  

 

Økonomi 

Regnskapssystem 

Høsten 2020 ble det vedtatt i Hovedstyret i Malvik IL at laget skulle skifte til et felles 

regnskapssystem for hele idrettslaget og alle dets avdelinger. Alt skulle digitaliseres og 

fornyes for å møte morgendagens krav iht regnskap og krav fra høyere myndigheter. 

Systemet som ble valgt var Visma og programmet var VB Online. Et online skybasert 

regnskapsprogram.  

Malvik IL er knyttet opp mot regnskapsfirmaet Økonomisenteret AS, der de bistår avdelinger 

som ønsker dette. 

Systemet ble så vidt tatt i bruk på høsten/ før jul i 2020.  

Det ble avholdt flere avdelingsmøter på høsten for å lære opp avdelingene å bruke systemet. 

Ved årsskiftet skulle hele idrettslaget benytte det samme programmet. 

Det ble langt fra en enkel oppstart, da det viste seg at programmet hadde barnesykdommer 

og manglet en del kompetenter.  

Økonomiansvarlig i hovedlaget Siri Eide har gjort en kjempe jobb med å følge opp, å rette 

opp feil sammen med økonomisenteret. 

Den største utfordringen med å skifte regnskapssystem i ett idrettslag med 13 avdelinger, 

der alle avdelingene har «egen» økonomi og ulike forutsetning på å håndtere økonomi. 



Det har vært til tider vært vanskelig å få avdelingene til å ta i bruk systemet 

ordentlig, å sette seg inn i alle av systemets funksjoner. Det vi ser er at de 

avdelinger som setter av litt tid og setter seg inn i systemet håndterer dette. 

Økonomi 

Året 2021 Ble et meget spesielt år igjen i Malvik IL. Covid-19 og restriksjoner i bredde 

idretten og samfunnet generelt gjorde at aktiviteten i laget ble kraftig redusert. Cuper, 

kamper, kiosksalg og andre arrangementer som skulle gi inntekt til Malvik IL og dens ulike 

avdelinger uteble.  

Også dette året ble det mulighet for å søke statens krisepakke for idrett og kultur. 

Økonomiansvarlig for hovedlaget organisert søknaden for hele idrettslaget. Malvik IL fikk 

innvilget hele søknads- summen. 

Daglig leder i Malvik IL har igjennom året søkt på ulike prosjekter for idrettslaget og 

avdelingene. Her nevnes skøyteslipemaskin, diskgolfbane, ungdommer tilbake til idretten, 

aktivitet for barn og unge, premier, sosiale tiltak for klubben, hjertestarter og vaffel-på-pinne 

vaffeljern. Totalt er dette tilskudd på over 130 000,- i prosjektstøtte til aktivitet for klubben 

som helhet. Bidragsytere er fra SMN1, Obos og Ida Eides Minnefond.  

Malvik IL har en god og sunn økonomi. 

 

Sponsor og samarbeidsavtaler.  

Det ble i 2021 igjen etablert en markedsutvalg som aktivt skal jobbe for sponsorinntekter til 

klubben. Her arbeides det med større avtaler som skal dekke hele idrettslaget og gi faste 

inntekter. 

 

Markedsutvalg  

Markedsutvalget består av følgende avdelinger Fotball, Håndball samt daglig leder og nestleder i 

hovedlaget.  

Hensikten med dette utvalget er å bidra til økt forståelse mellom avdelinger og hovedlaget  vdr de 

ulike markedsaktivitetene som foregår i idrettslaget. 

Vårt år har også vært noe påvirket av Korona pandemien men vi har gjennomført 4 stk felles møter i 

utvalget, der vi har fått felles kjøreregler avdelingene i mellom. Vi har laget felles maler for tilbud og 

ikke minst sett på drakt merking og sponsoravtaler. DL har hatt ansvaret for den oppfølging av 

hovedsponsor avtalene.  

Vi har i år signert en ny hovedsponsor for 3 år dette er en avtale der alle medlemmene av markeds 

utvalget har vært involvert i.  

I hele 2021 har vi jobbet med bokprosjektet til Malvik Il dette er en bok som skal ut i forbindelse med 

90 års jubileum i 2022. 

 



Vil benytte anledningen på vegne av hovedlaget og markedsutvalget å takke våre 

samarbeidspartnere: Coop Ekstra Midt Norge, NTB Autosenteret AS, Fretex, Bladet, 

Pizzabakeren og Tverås Maskin og Transport AS og Nor-Contact Sport AS.   

 

Messebygget  

Viser til årsberetning Messebygget 

 

Medlemssystem 

Medlemsnett er vårt elektroniske medlemssystem, felles for hele Malvik IL. Her har klubben 

oversikt over medlemmene og hvilken avdeling/avdelinger de tilhører. Medlemskontingent 

og treningsavgift blir fakturert fra Medlemsnett. 

 

Sportslig utvalg 

Det har ikke vært noen møter i Sportslig Utvalg i 2021.  Restriksjoner i forbindelse med 

coronapandemien i periodene før sesongovergangene gjorde at vi ikke kunne avholde 

fysiske møter. 

Samarbeidet mellom avdelingene fungerer stort sett greit, og den sportslige aktiviteten 

utøves i hovedsak etter bestemmelsene i klubbhåndboken.  I løpet av året har det kun vært 

et par episoder hvor det ble rapportert avvik. 

Håndballavdelingen fikk en utfordring med at nesten hele Gutter 06-laget til Hommelvik 

meldte overgang til Malvik.  Her har hovedstyret bistått Håndballavdelingen med ķontakten 
med Hommelvik IL. 

 

Ny ungdomsskole og utfordringer for idrettslaget 

Hva har skjedd 

Året 2021 ble året da gressbanen, friidrettsanlegget og klubbhuset måtte vike plassen for 

bygging av Vikhammer ungdomsskole og kulturarena. Idrettsflata med gressbanen og 

friidrettsanlegget ble vurdert som det beste tomtealternativet og dermed omgjort til 

byggeplass i september 2021. Som erstatning for idrettsanlegget er det vedtatt at det sør for 

den nye ungdomsskolen skal opparbeides ny idrettsflate. Denne skal etter planen 

ferdigstilles sommeren/høsten 2022.   

Styring/organisering 

Kontakten mellom kommunen og idretten i dette byggeprosjektet er formelt organisert 

gjennom idrettsrådet i kommunen. En egen styringsgruppe med 2 representanter fra 

idrettsrådet og nøkkelpersoner fra kommunen har hatt regelmessige møter. Idrettsrådet har 

også oppnevnt en egen arbeidsgruppe som har arbeidet med den konkrete utformingen av 



ny idrettsflate. I tillegg har det vært formell og uformell direkte kontakt 

mellom idrettslaget og kommunen.  

Status og utfordringer 

Etter at vedtaket om bygging ble fattet, har arbeidet fra idrettslaget og idrettsrådet sin side 

stort sett dreid seg om å sikre utforming av ny idrettsflate, få på plass egnede alternative 

lokaler for klubbhus og sikre framdriften i prosjektet. 

Så langt ser det ut som byggeprosjektet og opparbeiding av ny idrettsflate holder 

framdriftsplanen. Detaljutforming av idrettsflata er ennå ikke helt vedtatt, men det er bl.a. 

klart at det med noen tilpasninger blir 400 meters løpebane som til tross for litt krappe 

svinger ligger godt innenfor godkjent norm. Det blir kunstgressbane og flomlys. Også det 

innenfor godkjent norm, men med minimumsmål på banen. I dette arbeidet har den 

oppnevnte arbeidsgruppen med Torgeir Kruke i spissen vært en pådriver og konstruktiv 

medspiller. Inntil alle detaljer er endelig avklart, vil det fortsatt være viktig med en aktiv 

arbeidsgruppe.   

For å få plass til ny idrettsflate, er klubbhuset revet. Som midlertidig erstatning er det ved 

god hjelp av idrettslaget skaffet til veie anleggsbrakker som er satt tilstrekkelig i stand til å 

fylle funksjonen som klubbhus i en kortere periode. På permanent basis er imidlertid dette 

ikke tilfredsstillende som erstatning for det gamle klubbhuset.  

Arbeidet med et permanent klubbhus anses nå som en av de viktigste oppgavene for 

idrettslaget. En egen prosjektgruppe har startet planarbeidet og kommunen har oppnevnt 

kontaktperson for prosjektet. Det må tas høyde for at et nytt klubbhus dekker idrettslagets 

nåværende og framtidige behov. I tillegg er det naturlig å se på andre behov i 

lokalsamfunnet og vurdere sambruk og samlokalisering med kommunen og lokalsamfunnet.  

I idrettslagets nedslagsfelt er det forventet betydelig befolkningsvekst. Et velfungerende 

idrettslag med et «utvidet klubbhus» blir ikke mindre viktig i åra som kommer. Selv om 

idrettslaget helt sikkert vil stå for en betydelig dugnadsinnsats, vil en kommunal medvirkning 

og grunnfinansiering være avgjørende for å få på plass et klubbhus i nær framtid. Idrettslaget 

må derfor fortsatt fremme en tydelig forventning til kommunale myndigheter om dette.  

Vedtaket om bygging av ny ungdomsskole er ikke oppfylt før ny idrettsflate og permanent 

klubbhus er på plass. Vedtakene om videre utbygging på Vikhammer forsterker også denne 

forventningen til kommunen. 

 

Allidrett 

For året 2021 har vi hatt tre faste trenere på allidrett: Marthe Myrbekk, Guro Øye og Julie 

Enkoksen. Tre meget dedikerte ungdommer som gjør en fantastisk jobb med barna. Av 

fremmøtte barn har det i gjennomsnitt vært 40 skolestartere og 20 førsteklassinger. 2021 

har gitt oss mye arbeid med logistikk og endringer i programmet. Trenere og daglig leder 

har måtte tilpasse planen til enhver tid og ut fra gjeldende restriksjoner. Januar og 

håndball måtte avlyses pga Covid19. Februar og mars ble det gjennomført uteaktivitet 

med skøyter på Vikhammer skole og ski på Jervskogen. April og mai likeså og med 



orientering på Grendaskolen før fotball på Viksletta kunstgress. Oppstart høst i 

august var det kjempestort oppmøte på Vikhammerløkka og med opp mot 50 

spente skolestartere til stede. September gikk med til friidrett, fotball og 

gymsal i Ytre Malvik Samfunnshus. Høyt oppmøte og Covid restriksjoner inne i 

hall, gjorde til at vi måtte dele yngste gruppen i to a 30 min hver. Svømming i november 

lot seg gjennomføre, men med stram tidsplan og mange smittevernsregler. Det samme 

med innebandy desember 2021. Vi ser en tydelig trend på at de eldste faller mer og mer 

av utover allidretts-året. De vil drive med «sin idrett» og velger mer sin egen deltakelse ut 

fra interesse. Mange uttrykker ønske om helårsidretter etter første år med allidrett. Takk 

til våre tre positive allidrettstrenere for et aktivt og løsningsorientert allidrettsår!  

 

Basistrening 

Ingen aktivitet. 

 

St. Olav Loppet 

Avlyst pga Covid 19. 

 

 

Idrettens dag 

Avlyst pga Covid 19.  

 

 

Januar og skøytefeber i Ytre Malvik 

En kald start på året gjorde at Malvik kommune stelte i stand flere skøytebaner i Ytre Malvik. 

Baner på Saksvik, Vikhammeråsen og Vikhammer ble sprøytet og brøytet ukentlig. Daglig 

leder tenkte på denne tiden mye på hvordan bidra til aktivitet, i en ellers utfordrende tid 

som følge av Covid nedstenging. Hvordan skape aktivitet ihht smittevern og restriksjoner? 8. 

januar blir ideen om innkjøp av skøyteslipemaskin til, og daglig leder kastet seg rundt med 

det samme. På fem timer var sponsorer på plass og skøyteslipemaskin som sliper både 

hockey, danse- og langdistanseskøyter, bestilt. Den var av type «Skatepal» og merket 

Prosharp. Maskinen med verdi 37 000,- ble sponset av SMN1, Rema1000 Vikhammer, 

NorEngros, Eco Bygg, Kolofon Forlag AS og ekteparet Kathryn og Trond Hjelsvold. Så fort 

maskinen var hentet på posten, ble det laget en nyhetssak på Malvik IL Facebook og 

hjemmeside. Saken fikk massiv omtale og delt på diverse skøytesider deriblant «Ishall i 

Trondheim». Den ble i tillegg svært godt mottatt blant medlemmene i MIL. Nå var det enkelt 

å skaffe frivillige til prosjektet. En smittevernfaglig godkjent butikk ble rigget i kjelleren på 

klubbhuset. Her med sliping inne og levering av skøyter gjennom vindu. 50 kr ble prisen pr 

par slipte skøyter. Med rommet fult av dopapir fra fotballs dugnad, og i tillegg spesialbestilte 

MIL-munnbind, fikk vi også en god slump mersalg underveis. Første åpningsdag ble det så 

lang kø, at bager og vesker sto på rekke og langt utover gata. Det endte med ca 70 nyslipte 

skøytepar på dag èn. Slipedag to fortsatte på samme vis, da med ordfører Trond Hoseth, 



sponsorer og journalist på besøk. 15.januar blir også gartner i Malvik 

kommune Anita Johansen med på laget når vi foreslår isbane på løpebanen på 

Vikhammer. Vikhammer ungdomsskole er vedtatt at skal bygges på 

friidretts/gressbanen. Løpebanen skal skrotes høsten 2021. Nå utnytter vi 

muligheten for en langdistanse skøytebane før skrotingen starter. Anita legger 16 lag med 

vann på tartandekket, Ramirent og Aktivgruppen bidrar til lys -og noen timer senere er 

banen klar til bruk. I tillegg til full aktivitet på skøytebanene rundt omkring, benyttet mange 

den nye langdistanse-skøytebanen til å gå langt på skøyter. Underveis oppsto en 

konkurranse om å gå flest runder. Før isen smeltet 3.mars var det til slutt Marit Kvåle 

Gissinger som satte rekord. Med 125 runder (tilsvarer 50km) gikk hu av med seieren i den 

uoffisielle konkurransen. Langdistansebanen gjorde sitt til at det var mange som børstet 

støvet av panserskøytene denne sesongen. Også allidrett fikk sitt oppsving med mange uker 

på isen, og med barn på skarpe skøyter. Totalt ble det slipt over 700 par skøyter fra januar til 

mars. Den massive oppmerksomheten i media og ellers, bidro til godt salg utover hele 

vinteren. Prosjektets totale omsetning for 2021 endte opp mot 100 000,-.  

Takk til Kjell i Prosharp AS for god service og veiledning. Takk til SMN1, Rema1000 

Vikhammer, NorEngros, Eco Bygg, Kolofon Forlag AS og ekteparet Kathryn og Trond 

Hjelsvold for spons. Takk til Malvik kommune for isbaner vinteren 2021 og til alle frivillige 

som har bidratt i prosjektet. Uten frivilligheten hadde vi ikke hatt noe tilbud om 

skøytesliping i Malvik Idrettslag.   

 

Vår og Malvik IL påskequiz 

Vinn verdens største bamse! Nå er det vår i Malvik og landet har vært nedstengt i lang tid. 

Restriksjoner og smittevern står fortsatt høyt, og vi må fortsette å ta vare på hverandre. For 

å få folk ut, tar idrettslaget v/daglig leder initiativ til «påskequiz» på Midtsandtangen. ES 

Elektro er kjapt med på spons av premie, og Malvik IL orientering lager kart over området. 

Caroline Baardsen er høyt delaktig under planlegging og gjennomføring av prosjektet. Hver 

post i påskequizen representerer en avdeling i idrettslaget og på hver post henger det en 

bokstav som utgjør et løsningsord. Det var svært mange som tok turen til Midtsandtangen 

denne påsken. Spesielt mange besteforeldre og foreldre med barn og barnebarn og med stor 

iver etter å vinne bamsen. Premien sto i vinduet på Messebygget og ventet i spenning. 

Påskeaften kl. 17 ble vinneren trukket, og det var bestefar Torbjørn Sæterhaug som stakk av 

med seieren. Den 240 cm høye bamsen med en verdi på kr 3000,- fikk så vidt plass i bilen til 

Torbjørn. Hjemme ventet heldige barnebarn som skulle få seg en stor bamse-overraskelse!  

Tilbakemeldingene fra folket var at tiltaket skapte stort engasjement og bidro til høyt 

aktivitetsnivå på Midtsandtangen dette året.  

Takk til ES Elektro for spons av premie og til Malvik kommune for tilgang til Midtsandtangen. 

Takk til MIL Orientering for design av kart og til Caroline Baardsen for engasjement i 

prosjektet. Påskequizen bidro til at medlemmer- og ikke medlemmer kom seg ut og i 

aktivitet denne påsken.   

 



Diskgolfbane på Vikhammerløkka 

Det er april og Merete ble utfordret i etterkant av suksessen med 
skøyteslipemaskin og skøytebane på Vikhammer. En natt hun ikke fikk sove 
fikk hun ideen. Og arbeidet har gått i rekordfart. «Jeg måtte finne ut av sporten. 
Ringte Trondheim diskgolfklubb. Og de har et styremedlem som bor i Malvik. Jeg ringer 
Hans-Christian Ristad, og han tenner på alle plugger. Diskgolfbane på Løkka skal vi ha!» 
Hans-Christian lager forslag til bane, og vi får klarsignal til å sette opp banen. Daglig leder 
finansierer prosjektet i løpet av et par dager, og får inn kr 100 000 kroner i støtte og fra 
lokale støttespillere. SMN1, Brageva, Eco-Bygg AS, Sport&Trim, Intakt Bilskade Trondheim 
AS, Rema 1000 Vikhammer, Eiendomsmegler 1, Byggmester Breivik og Lyngen A/S, Bunnpris 
og Nor-Contact Sport kjøper hver sin kurv som bidrar til at prosjektet blir realitet. Med 
massiv respons på Facebook går nyheten raskt ut blant folket. Banen blir den første av sitt 
slag i området, Malvik har fått sin første diskgolfbane -og det på Vikhammerløkka. Diskgolf 
søkte hovedstyret i MIL om å få bli avdeling i idrettslaget. De ble vedtatt som avdeling på 
årsmøtet, med det obligatoriske prøveåret i 2021. Disksport v/lede Hans-Christian Ristad, 
søker om å bli ordinær avdeling fra 2022. 
 

17.mai  

Det var lenge uvisst hva utfallet av årets feiring ble. Covid la føringer for at også årets feiring 

ble avlyst. Avgjørelsene fra regjering og kommune ble tatt i siste liten og idrettslaget måtte 

innse at vi ikke kunne stelle i stand verken barnetog, kiosk eller barneaktiviteter på 

Vikhammer. Den årlige kransenedleggelsen på Hasetkammen derimot, ble gjennomført. Til 

stede var styreleder, nestleder og daglig leder. 

Laila Bøkestad Nilsen tok initiativ til å pynte opp Vikhammer før 17.mai. Hun foreslo å lage 

en stor MIL-logo i blomster. I samarbeid med daglig leder ble det bestilt blomster, jord og 

duk. Ikke lenge etter ble verdens største Malvik IL logo, hele 5x5 meter stor, tegnet og 

snekret sammen av Lars Øyvind Husby, Laila Bøkestad Nilsen og Bjørn Nilsen. 

Blomsterlogoen ble plassert på bakken i skråningen fra Viksletta stadion. Dager før 17.mai 

ble blomstene satt i jorda, her med god hjelp også av Siri Damås og flere barn som ville 

hjelpe til. Dessverre var vi for sent ute til å bestille røde stemor. Årets utgave besto derfor av 

hvite og lilla. Mange skuelystne som kjørte forbi stoppet og tok bilder. Turister kjørte en 

ekstra runde inn på parkeringsplassen for å se nærmere på dekorasjonen. Takk til Laila for et 

flott initiativ! Takk til dugnadsfolket for jobben. Takk til Malvik kommune for økonomisk 

støtte kr 10 000,- ifm prosjektet og til Byggmester Breivik og Lyngen AS for spons av 

materiale. Til slutt takk til Lånkes gartneri «Blomsterpryd» for svært god service, tilbud og 

levering av 595 flotte hardføre stemorsblomster!  

 

Hjertestarter 

Malvik IL har i alle år prioritert å ha hjertestarter for klubben. Den har sin faste plass i 

Malvikhallens 2. etasje og er av type Blodstrupmoen. November 2021 ble hjertestarteren 

stjålet. Forholdet ble anmeldt og MIL måtte få tilsendt ny gjennom forsikringen da den 



opprinnelige aldri ble funnet. Det diskuteres stadig hvorvidt idrettslaget skal 

ha hjertestarter og evt hvor mange vi skal ha. I lys av dette søkte daglig leder 

om hjertestarter og til Ida Eides Minnefond. Søknaden ble innvilget og Malvik 

IL var heldig mottaker av «Idasekken». Den 14.desember var initiativtaker 

Caroline Baardsen, Leif Arvid Bjørke (fotball herrer senior), Sylvia Nøsen og Astri Haugan 

(seniorklubben) og daglig leder til stede i Klæbu for å motta hjertestarteren. Inkludert i 

tildelingen var også et forenklet hjertestarterkurs. Idasekken er til bruk for hele Malvik IL og 

kan flyttes etter behov. Den har en bruksavtale på fem år inkludert. 

 

Malvik IL hovedlag ønsker å takke alle våre medlemmer for et spesielt, men innholdsrikt 

aktivitets-år!    

 

 

Hovedstyret, 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøtesak 5: Behandle idrettslagets regnskap for 2021 

 

Regnskap blir fremlagt på årsmøtet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøtesak 6: Innkomne forslag 

 

1) Mandat relatert til sammenslåing av spillergrupper 

Mandat gitt av MIL Årsmøte til Hovedstyret for å kunne fatte vedtak rundt økonomi i saker som 

omhandler sammenslåing av spillergrupper fra ulike idrettslag og masseoverganger (flere enn tre 

spillere som melder overgang til annet lag samtidig) til andre idrettslag 

Innledning 

Som en hovedregel skal overganger til andre idrettslag skje etter NIFs lov 

• Overgang skal gjøres av spiller selv i Min Idrett. Ved overgang skal spiller/spillers foresatte, 

nåværende klubb og kommende klubb skrive under på at alle forpliktelser er oppgjort (alle 

fakturaer er betalt). 

Ingen spillere skal få utbetalt deler av midlene fra lagskassa, dersom man ønsker å slutte i 

idrettslaget. Videre har ingen spillere i utgangspunktet rett på å få med seg deler av midlene fra en 

lagskasse, når man melder overgang til et annet idrettslag.  

Det er imidlertid ønskelig å sørge for at så mange barn og unge som mulig fortsetter med 

idrettsaktiviteter i sitt nærområde, så lenge som mulig. Ofte er det ønskelig å slå sammen lag fra 

ulike idrettslag på bakgrunn av små spillergrupper, mangel på trener eller tilsvarende. I slike tilfeller 

ønsker hovedstyret å kunne behandle hver sak for seg, i forhold til økonomien i laget og hva som skal 

skje med evt. resterende penger på lagskonto. 

Forslag til vedtak 

På bakgrunn av innledningen over ønsker hovedstyret av MIL Årsmøtet fatter følgende vedtak: 

Årsmøtet i MIL gir hovedstyret i MIL mandat til å fatte vedtak relatert til økonomi (for eksempel 

hva som skal skje med evt. resterende midler på lagkasse) i saker som omhandler sammenslåing av 

spillergrupper fra ulike idrettslag og masseoverganger (flere enn tre spillere som melder overgang 

til annet lag samtidig) til andre idrettslag. Mandatet gjelder til MIL Årsmøte evt fatter et nytt 

vedtak som endret dette vedtaket. 

          Malvik IL hovedlag 

 

 

 

 

 

 

 



2) Disksport som avdeling i Malvik IL 
Begrunnelse: Stått som avdeling med interimsstyre i 2021. Gjennomført 

årsmøte i 2022 og med konstituert styre. 20 medlemmer og stor aktivitet på 

Vikhammerløkka. I tillegg en gjennomtenkt strategi- og handlingsplan for de 

kommende år. 

 Leder Disksport v/Hans-Christian Ristad 

 

3) Nedleggelse av avdeling Tennis 
Begrunnelse: Ingen aktivitet på flere år. En formalitet med krav om årsmøtevedtak til NIF.  

  

Styreleder Malvik IL 

 

4) Avdeling E-sport legges under hovedstyret 
Begrunnelse: Ingen aktivitet og ingen medlemmer.  

 

Styreleder Malvik IL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøtesak 7: Fastsette medlemskontingent og felles treningsavgift for 2023:  

 

Forslag medlemskontingent i Malvik IL: 

Dagens satser: 

• Familie: 400,- 

• Enkeltmedlem: 200,-  

Forslag til økning: 

• Familie: 500,-  

• Enkeltmedlem: 250,-  

Begrunnelse: Økte utgifter, større aktivitet, drift og større krav til profesjonalisering.  

Styret ber om fullmakt til å vurdere dette på nytt før innkreving og se det i sammenheng med 

utviklingen av den økonomiske situasjonen i samfunnet for øvrig. Dersom den økonomiske 

totalbelastningen for idrettsfamilier oppleves å være stram, må vi unngå at en økning i kontingent 

blir en driver for frafall.  

 

Forslag felles treningsavgift i Malvik IL: 

Det foreslås ingen endring  

• Klasse 5 år: 250,- 

• Klasse 6 år: 500,- 

• Klasse 7-8 år: 750,- 

• Klasse 9-10 år: 900,- 

• Klasse 11 år: 1050,-  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøtesak 8: Budsjett hovedlaget 2022 

 

Budsjett blir fremlagt på årsmøtet 

 

 

 

 

Årsmøtesak 9: Idrettslagets organisasjonsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Årsmøtesak 10: Valg 

 

Valgkomiteens innstilling til hovedstyret i Malvik IL 2022: 

 

• Leder  Jan Inge Hov  Velges for to år 

• Medlem Kirsti Hamre Nilsen Velges for to år 

• Medlem Hanne G. Jackobsen Velges for ett år (erstatter Bård M. Lyngen) 

• Varamedlem Ole Gunnar Kjøsnes Velges for to år 

• Varamedlem Bård M. Lyngen  Velges for ett år 

Ikke på valg 

• Nestleder Martin Finholth  Har ett år igjen 

 

Valgkomiteen har distribuert valgbrev til hele Malvik IL, hvor det ble bedt om forslag til kandidater. 

Alle kandidater er intervjuet og vi har satt sammen vårt forslag ut fra kriterier som kompetanse, 

motivasjon og tilgjengelig tid. Det er også tilstrebet å få til en god fordeling på kjønn.  

Valgkomiteen vil i årsmøtet redegjøre for hver enkelt kandidat og bakgrunnen for at disse ble 

foreslått. 

 

Vikhammer 14.03.2022 

Iren Hasfjord og Tor Andrè Weiseth 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årsmøtesak 11: Årsmøtet heves 

 


