
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 15.02.2022 18.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Jan Inge Hov, Frode Forbord, Kristian Arntsen, Siri Eide, Knut Radmann, Ole Gunnar Kjøsnes, Bård 
Magnus Lyngen 
 
Meldt forfall: Kopi 

Karl Erik Berg, Martin Finholth  

Referent 

Merete R. Larssen-Aas 

Møte slutt 

20.30 

 

Neste møte 

15.03.2022 

Antall sider 

2 

    

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
  

Godkjenne innkalling og referat 25.01.2022 - godkjent 
 

  

07/22 Budsjett 
 
Ferdigstillelse budsjett 2022.  
 

  

08/22 Medlemskontingent økning 
 
Dagens satser: kr 200,- for enkeltmedlemskap og 400,- for familiemedlemskap.  
 
Forslag om økning til 250,- for enkeltmedlemskap og 500,- for 
familiemedlemskap. Dette begrunnes med sammenheng mellom kvalitet og blant 
annet økte kostnader, økte utgifter, større aktivitet, drift og krav til 
profesjonalisering.  
 
Vedtas som forslag til årsmøtet.  
 

  

09/22 Forslag til endring valgordning -OG 
 
Egen sak på agenda styremøte for å sikre kjønnsfordeling i MIL.  
Generell diskusjon fordeler / ulemper med dagens ordning.  
Dagens valgordning vedtas å stå uendret (de to største avdelingene 
fotball/håndball samt en rullerende avdeling i styret).   
MIL kan med fordel ha strammere struktur/hyppighet på styre- og 
avdelingsmøtene.  
Valgkomiteene i hovedstyret og avdelingene bør oppfordres til å ha kontakt seg 
imellom for å se på totaliteten av idrettslaget.  
 
Nytt styret fra årsmøtet 2022 bør se på mulighetene for å opprette arbeidsutvalg 
og ungdomsrepresentant. 
 
Valgordning bør være sentralt tema og årlig for hvert hovedstyre. 
 
 

  

10/22 Økonomihåndbok og fullmaktmatrise 
 
Under arbeid og av hovedstyret.  
Styreleder sender forslag til håndbok og matrise til styremedlemmer  
(med utgangspunkt i NIF sin mal).  
 

  



11/22 Årsmøteforberedelser 
 
Styremedlemmer bes skrive årsberetning for sitt ansvarsområde: 

 
Marked: Martin 
Sportslig: Karl Erik 
Økonomi: Bård Magnus (støtteordninger, sponsorer og 
stimuleringsordninger) Totalbildet på økonomi og for hele idrettslaget. 
Hovedlag: Styreleder / daglig leder 
Malvik Idrettsråd: Ole Gunnar 
Messebygget: Knut 
 

Tekst leveres pr epost til styreleder innen 10.03. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.03 

 Eventuelt 
 

- Ønske fra økonomiansvarlig: felles balanseregnskap for MIL og med en 
driftskonto som sak til avdelingsmøtet. 

- Jubileumskomite som sak første styremøte april. Knut melder seg til 
komiteen.  

- Disksport: Overskudd 2021 går til hovedlaget som kompensasjon for 
jobben fra hovedlaget v/ daglig leder i arbeidet med oppstart og inntekt 
til prosjektet. Enstemmig vedtatt av hovedstyret.  

- MIR v/ Ole Gunnar: Arbeidsgruppen i ledelse av Torgeir Kruke i gang med 
prioriteringsrekkefølge for idrettsflaten. Ytre rammer er klare. 

- Renholdt midlertidig klubbhus: avslag fra Malvik kommune, gjensvar fra 
styreleder hvor kommunen tar en ny runde internt. 

- Ref møte med HIL/NIF: Godt møte. Smart med likelydende 
årsmøtevedtak i HIL og MIL som gir fullmakt for klubbene til å inngå 
samarbeidsavtaler.  

- MIL fest planlegges lørdag 11.06.2022 – sett av dato.  
- Møte med Malvik Kommune ang permanent klubbhus.  
  
 

 

  

 


