
  

Møtereferat  

Møte type  
Styremøte  

Avdeling/gruppe  
Malvik IL  

Dato    
07.06.22  

Tid  
18.00   

Sted  
Klubbhuset  

Til stede                                   
Jan Inge Hov, Martin Finholth (teams), Vidar Furu, Siri Eide, Ole Gunnar Kjøsnes, Frode Forbord, Hanne 
G. Jakobsen, Didrik Tårnesvik, Terje Hammerbukt (15min). 

 
Meldt forfall:  

Maja Berg, Bård Magnus Lyngen 

Kopi  

  

Referent  
Merete Rønning Larssen-Aas  

  

Møte slutt  
20.00  

  

Neste møte  
  

  

Antall sider  
  

  

Saknr  Saksopplysninger  Ansvar  Frist  

    

 Godkjenne innkalling og referat 19.05.2022 -godkjent 
 

    

26/22  Prosjekt for Malvik IL v/Terje Hammerbukt 

 

Informasjon og bakgrunn for MIL konferansen  

 

 

    

27/22  Marked/kontrakter  

 

Malvik IL boken -90års jubileum 

- Boken er sendt til trykk og leveres om ca 8-10 uker. 

- Forfatterbesøk i august/september, fremlegg/plan for hovedlag og 

avdelinger. 

- Markedsgruppen må ha en plan og med sponsorer.  

 

Møte markedsgruppen ikke gjennomført siden sist.  

Behov for møte og før sommerferien 

Leder for markedsgruppen sender statusrapport til hovedstyret. 

 

Arbeidskontrakter/ansatte/trenere: 

- Alle kontrakter skal oppbevares ihht GDPR.  

- Hovedlag v/styreleder og daglig leder skal ha tilgang til kontrakter i Teams. 

- Viktig å følge lover og regler ihht kjøregodtgjørelse 

- Sak for økonomigruppen 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martin 

  

28/22  Info fra økonomi første 6mnd 

 

Etterlyser finansieringsplan for salg av MIL boken.  

Må på plass snarest.  

  

 

 

  

 29/22 Valgkomite MIL  
 
Fra før: Laila Bøkestad Nilsen 
 
Fotball: Runar Kolnes 

Håndball: Finner kandidat uke 24. Melder tilbake til daglig leder.  

    



 

30/22 Arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling i hovedstyret, veien videre, 
maler/dok etc. 

 
- Sportslig (Bård Magnus): 
- Marked (Martin): Prioritere å få inn sponsorer. Mange muligheter for å søke 

prosjektstøtter.  
- Økonomi (Hanne/Siri): Skal jobbe med økonomihåndbok og fullmaktmatrise og 

i samarbeid med kontrollkomiteen. Møte med kontrollkomite uke 24.  
- Klubbhåndbok (Maja/Didrik): Lag også mal for kontrakter herunder MIL 
- Idrettsanlegg/klubbhus (Ole Gunnar/Frode): Har vært i møte med kommunen. 

Idrettsflaten ferdigstilles våren 2023. Klubbhus: Venter på avklaring mtp 
grunnforhold, lovet svar innen 27 juni 2022. Uavklart om det er kommunen 
eller idrettslaget som skal eie prosjektet. MIL har fått en ny kontaktperson i 
kommunen som vi skal forholde oss til.  

- Jubileumskomite: Maja formulerer skriv og ut til avdelingene.  
 
Styremedlemmene og for sine ansvarsområder må etterspørre dokumentasjon 
som kreves for å gjøre arbeidet. Viktig å se på totalen for hele idrettslaget, 
klubbhåndbøker for avdelingene, vedtekter osv. Hvordan ser vi for oss en 
klubbhåndbok for MIL med avdelingsbøker som henger sammen. Evt hvordan bistå 
små avdelinger som ikke har avdelingsbøker.  
 
 

  

 Eventuelt 

 
Sportslig ledelse: Kontrakter skal inn til styreleder for godkjennelse.   
 
Messebygget: Styreleder gir tilbakemelding til leder Messebygget.  
 
Malvik Idrettsråd: Henvendelse kommer fra MIL med ønske om svar fra klubben.  
 

  

  


