
 

Møtereferat 

Møte type Avdeling/gruppe Dato   Tid Sted 

Styremøte Malvik IL 23.08.22 18.00  Klubbhuset 
Til stede                                  

Jan Inge Hov, Martin Finholth, Vidar Furu, Bård Magnus Lyngen, Hanne Guldbrandsen, Ole Gunnar 
Kjøsnes, Frode Forbord, Siri Eide 
Meldt forfall: Kopi 

Maja Berg  

Referent 

Merete R. Larssen-Aas 

Møte slutt 

 

Neste møte 

6.sept  

4.okt + avd 

1.nov 

6.des +avd 

Antall sider 

 

    

Saknr Saksopplysninger Ansvar Frist 
  

Godkjenne innkalling og referat 07.06.2022 -godkjent med merknader. 
 
Merknader: 
-Markedsgruppen prioritere å få inn sponsorer.   
-Ansettelsesavtaler (unntak trenere og dommere) skal inn til styreleder for 
signatur.  
 
 

  

32/22 Status pr i dag fra DL – hvilke oppgaver/prosjekter arbeides med 
utover året 
 
Status fra daglig leder. 
 
Allidrett: ny sesong med tre ny-ansatte ungdommer. Oppstart 29.08 
 
Idrettens dag 2022: Var tiltenkt på dato for åpning av ny idrettsbane høsten 
2022. Ny bane ikke blir ferdig før våren 2023 og årets løsning blir da som følger: 
Åpen hall i Malvikhallen mandag 3.oktober. Hall er booket, avdelingene får info og 
DL følger opp for innhold og promotering.  
 
 

  

33/22 Prosjektstyring/økonomi/risikovurdering. Ref epost fra leder svømming 
 
Markedsarbeid: Bør jobbe med strategi, mål, hvem er vi. Finne kompetanse til 
gruppen/laget. Alle må ta ansvar for å finne folk. DL hører med avdelingsledere. 
 
MIL-boken er vedtatt i 2021. 
 
For prosjekter: Ønskes gode prosjektbeskrivelser, tidslinje og risikovurdering og 
som legges fram før vedtak. Store prosjekter må forankres godt i laget, før det 
besluttes. Tenk økonomi før de store ideene besluttes.  
 
Må være en finansieringsplan før styret kan vedta og beslutte. Større prosjekter 
skal vurderes som årsmøtesaker. Vær oppmerksom på styringsbiten. 
 
 
 

  

34/22 Jubileumskomite – personer – tiden går 
 
Hovedlaget: Maja, Jan Inge, Knut,  
Håndball: Ragnhild Gissinger 
Seniorklubben: Karl Ove Bjørnstad 

  



Ski: 
Fotball:  
 
Leder av gruppen: Maja Berg 
 
 

35/22 Valgkomite HL håndball 1 person 
 
Ikke lyktes å finne kandidat.  
 

  

36/22 

 
Bokprosjekt – vedtaket er gjort i 2021 
 
Vedtatt i 2021, begrunnet med at det skal være samlende, samarbeidsprosjekt 
for hele klubben. For å lykkes må alle være med å bidra.  
 
Nestleder og styreleder har vært i samtale med ordfører av Malvik. Plan er at det 
blir boklansering 6 september og med forfatter til stede.  
Sum pr bok: Vedtas kr 399,- med mulighet for kampanjepris for eksempel før jul. 
 
Ønske om at prosjektleder kommer med plan for salg og gjennomføring av salg. 
 

  

37/22 Økonomi/regnskap/prognose 
 
Minus på likviditet, regnskap pr 30.07 i Teams. 
Gjennomgang av prognosen -sak på neste styremøte.  
 
Gjennomgang av regnskap/budsjett 
 
Kan ikke påta oss kostnader før vi har en plan for finansiering.  
 

  

 Eventuelt 
 

- Har vi noen med kompetanse for å se på prognoser for idrettslaget?  
 

Avd.møte aktuelle saker: 
- Sette gruppe for strategiarbeid og med folk med kompetanse 
- Plan for salg av MIL-boken 
- Budsjett/regnskap HL 

 
- Billotteri for året 2022 utgår.  

  
- Innmeldt sak fra Didrik - svømming: investeringen godkjennes av 

hovedlaget.   
 

- Info fra Ole Gunnar: Ref ønske om kartlegging av behov for anlegg og 
areal. Skryt til MIL for godt grunnlag inn til MIR. Behov vil bli lagt fram til 
kommune og ordfører.  

 
 
 
 
 

- Klubbhus: Møte MIR med kommunen: Bestilt geologiske undersøkelser, 
boreplaner full bredde, gjøres medio september 2022. Vi må være 
forberedt på å forhandle med kommunen om følgende: skal vi bygge 
klubbhus i samarbeid med kommunen eller alene.  

 

  



 

 


