
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 
Styremøte Malvik IL 15.03.22 18.00  Klubbhuset 
Til stede                                  
Jan Inge Hov, Martin Finholth, Kristian Arntsen, Bård Magnus Lyngen, Karl Erik Berg, Ole Gunnar 
Kjøsnes, Frode Forbord, Siri Eide 
Meldt forfall: Kopi 
Knut Radmann Lars Erik Strømsnes  

Referent 
Ole Gunnar Kjøsnes 

Møte slutt 
20.00 

Neste møte 
 

Antall sider 
 

    

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
  

Innkalling og referat 15.02.22 godkjent 
 
Hovedsak: Årsmøteforberedelse 
 

  

12/22 Årsberetning hovedlaget 
- Deler fra de enkelte ansvarsområdene legges inn i Teams. Merete 

samordner. De fleste underlag er ferdig  
- Avdelingenes årsmeldinger legges med som vedlegg til hovedlagets 

beretning 

  

13/22 Innkomne forslag 
- Ved fristens utløp er det ingen innkomne forslag 

  

14/22 Regnskap/budsjett 
- Det mangler regnskap fra orienteringsavdelinga. Regnskap fra NM - som 

ble arrangert i samarbeid med flere klubber – er ennå ikke avsluttet. Alle 
avdelingsregnskapene må være avsluttet før regnskapet kan ferdigstilles 
og revideres.   

- Hvis regnskapet ikke er revidert før årsmøtet, legges regnskapet likevel 
fram til godkjenning med forbehold om revisors anbefaling. 

 
Budsjettet legges fram slik det ble ferdigstilt på siste styremøte.  

- Styret har tidligere vedtatt å foreslå økning av medlemsavgiften. 
Anbefales at styret får fullmakt til å vurdere dette på nytt før innkrevning 
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 
kontingentøkning blir en driver for frafall 

- Det bør lages en faktureringsplan slik at innkreving kan fordeles ut over 
året. Innkrevinger må forklares godt 

- Økonomi tema på et tidlig avdelingsmøte, treningsavgift tema på 
avdelingsmøte før jul 

 

  

15/22 Årsmelding og regnskap fra avdelingene 
- Det ble orientert om status for ferdigstilling.  

  

16/22 

 
Valgkomitéens innstilling 

- Styreleder orienterte om innstillingen 
  

17/22 Årsmøte i Malvik idrettsråd 
- Mil vil foreslå å redusere medlemsavgiften slik at den blir på samme nivå 

som den var før vedtaket om økning på siste årsmøte 
- Forslag på utsendinger fra MIL – Jan Inge, Martin, Frode, Bård Magnus 

og Kristian.  

  

 


