
 

  

Møtereferat  

Møte type  

Styremøte  

Avdeling/gruppe  

Malvik IL  

Dato    

06.09.2022  

Tid  

18.00   

Sted  

Klubbhuset  
Til stede                                   

Jan Inge Hov, Martin Finholth, Heidi Guldbrandsen, Hanne Guldbrandsen, Ole Gunnar Kjøsnes, Frode 
Forbord (1 time), Didrik Tårnesvik  
Meldt forfall:  

Siri Eide, Maja Berg, Bård M. Lyngen  

Kopi  

  

Referent  
Merete R. Larssen-Aas  

  

Møte slutt  
20.30  

  

Neste møte 4.okt 
+ avd  
1.nov  
6.des +avd  

  

Antall sider  

  

  

Saknr  Saksopplysninger  Ansvar  Frist  

    

Godkjenne innkalling og referat 23.08.2022 – godkjennes  

  

  

    

  Kl.18.00 – 18.30  

Presentasjon av mulig strategiprosess for hovedlaget v/Jonas Vaag  

  

Fremlegg PPT  

  

Malvik sine verdier, samsvarer verdier med praksis? 
Workshop – hvorfor og hvordan?  
  

Hovedstyret er positive til å bruke Jonas som ressurs som kan lede en evt 
workshop for hovedstyret og avdelinger og evt medlemmer. Ønskelig med en 
kartlegging ut til medlemmene i forkant av en evt samling slik at man har noe 
grunnmaterie å jobbe ut ifra.   
  

    

38/22  Daglig leder – 10 min statusrapport  

   

Medlemsservice  

Kurs  
Søkt tilskudd diverse prosjektmidler  

Dialog med NAV for integrering av flyktninger til MIL  

  

  

    

39/22  Jubileumskomite – 10 min statusrapport  

  

Ikke til stede.  

  

Maja trekker seg som nyvalgt leder for gruppen.   
Alle må bidra til å finne en person eller gruppe. Følges opp neste møte.  

  

Maja  

  

  

Alle  

  



40/22  Sportslig – 10 min statusrapport  

  

Ikke til stede  

  

Bård M. har invitert til sportslig møte 14.09. Referat fra møtet kommer på neste 
styremøte.  
  

Bård M    

41/22  Klubbhåndbok/avdelingsbøker – 10 min statusrapport  

  

Skal se på NIFs lov opp mot MIL slik at vi er oppdatert.  

Mål om komplett håndbok inkl. vedlegg.  
Skal også se på maler for arbeidsavtaler.   

Maja/  

Didrik  

  

 

 Viktig å se på avdelingshåndbøker opp mot klubbhåndbok for MIL.  
Må være i tråd med NIF sine lover.   

I prosess viktig å involvere og inkludere avdelingene.   

  

Maja/Didrik avklarer internt hvem som leder dette arbeidet.   

  

  

  

42/22  

  

Idrettsanlegg/klubbhus – 10 min statusrapport  

  

Malvik kommune melder om at grunnboring startes i midten av september. Det vil 
bli behov for møte med kommunen når vi får svar på grunnboringen.   
  

MIL sitter med mye kompetanse, og for fortgang i prosjektet kan det være en 
fordel om MIL kjører prosjektet - i samarbeid med kommunen. Vi må være 
forberedt og vært fremoverlent når tiden kommer. Tiden går. MIL tar et stort 
samfunnsansvar, dette må formidles i forhandling med kommunen.   
  

Frode/ 

OleG.  
  

43/22  Marked – 10 min statusrapport  

  

Plan om markedsmøte i midten av september  
I dialog med Coop -pågående forhandling opp mot avtale  

  

Martin    

44/22  Økonomi – 10 min statusrapport  

  

På vent etter møtet med kontrollkomiteen. Venter på kontrollkomiteen og ifm 
avdelingsmøtet.   
  

Sak på neste styremøte   

  

Økonomi som sak på ekstraordinært styremøte 14.sept kl.18  

  

Hanne /  

Siri  

  



45/22  Distribusjon/salg av boken MIL etter MIL og steg for steg  

  

Fremlegg PPT - Martin  
Grunnlag for «hvorfor bokprosjekt» - fremlegg  

Fremdriftsplan – fremlegg  

- Boklansering 6.oktober på biblioteket MVGS -sett av dato!   

- Frivilligbasert salg, opp til alle i idrettslaget å selge boken.   

  

Ønskelig med snarlig plan for salg av boken, her med en praktisk fordelingsnøkkel 
og som dekker vårt nærmiljø.   
  

500 bøker er bestilt. 200 av disse bøkene ankommer MIL denne uken, de siste 
300 ligger på lager klare til distribusjon hos Kolofon Forlag.  
  

Hva er tenkt mtp salg av fysiske bøker vs boksalg på nett?  

  

Det må gjøres en innrykk mot entreprenører i og rundt oss.   

  

  

    

  Eventuelt  

  

Valgkomite MIL: Mangler kandidat fra håndball -Heidi følger opp saken.   

  

Det blir ekstraordinært styremøte 14.september kl. 18. Agenda: økonomi.   

  

    

    

  


