
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  05/2018 

Dag:  Mandag 18. juni 

Kl.:  19.00-22.00 

Sted:   ES Elektro 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Anita Furuvik, Marius Myrbekk, Arve Moksnes, Øyvind 

Holthe, Kenneth Lund 
 
Forfall: Aage Nordahl, Rolf Martin Krey, Stein Olav Utigard, Siri Eide 

 

Saksliste: 

2018/25 - Kommentarer til innkalling (referat 04/2018 godkjent på mail) 
2018/26 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2018/27 - Avtale leder fotballskole (se vedlegg) 
2018/28 - Egenmelding kvalitetsklubb - RMK orienterer 
2018/22 - Evaluering av Malvikcup og plan for 2018 
2018/24 - Bruk av avsatte midler 2018 for jentene 
2018/29 - Sportslig plan - intensjon for 2019 
2018/30 - Kjøp av tilhenger 
 

  
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2018/25 Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte 

Ingen kommentarer til innkalling. Referat 04/2018 godkjent pr mail 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat 

  

2018/26 Orienteringsrunde styremedlemmer 

Honorar keeperskole, honorar Abra, fiber og adgangssystem til Abra, belysning i Abra. 
Stille og rolig på banefordelingen. 1100 av 2600 dugnadstimer på Rocks ble gjort av 
MIL! Dopapir utlevert, fornøyd med opplegget. Vi er tilbudt dugnad i Borggården og 
Fotballfeber. Sponsor- og draktleverandør, drakter til de minste. Garasje lovt byggestart 
ved skoleslutt. Trenerkurs 2018/2019. Dugnad del 2 på Viksletta blir 26/6. 
Treningsavgift og Fiks. Malvik kommune har gitt 100 000 til asfaltering og miljøtiltak på 
Viksletta. Tømme kummene før siler til kummene monteres. SMN har gitt 2 * 10 000 til 
avfallsprosjekt. Fotballskolen har åpnet påmelding. Forsikring av vårt avlegg må sjekkes 
ut. Allan Rødfjell har signert treneransvarlig barn. Brynjar Larssen-Aas har akseptert 
avtale ansvarlig barnefotballkveld.  

  

2018/27 Avtale leder fotballskole  

Utsendt avtale ifm møteinnkallelse.  
 
Vedtak – avtale med leder fotballskolen vedtas  

  

2018/28 Egenmelding kvalitetsklubb 

RMK har dialog med Tommy på kretsen, ikke levert innenfor fristen. 
 
Vedtak – Styret skal ha orientering om egenmeldingens innhold    

  

2018/22 Evaluering av Malvikcup og plan for 2018 

Evaluering ikke gjort siden Aage ikke var tilstede. Styret gikk i gjennom cupplanen for 
2018. Kontaktet Brynjar Rønning-Aas for detaljer rundt barnefotballkveldene i høst, siste 
runde 1-2 okt. Høstferie 8/10. Cup i januar 2019 er 10-17 år. Vi bestiller Abra 7-13 og 
16-20 januar. 
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Vedtak – Malvik Cup 6-10 år gjennomføres i Abrahallen 24-27/9, kun 3v3. Registrering 

av cup hos krets, oppdatering av Malvikcupen.no og invitasjoner skal være sendt ut før 

1/7 
2018/24 Bruk av avsatte midler 2018 for jentene 

Kort diskusjon rundt ulike momenter, herunder hvilke årganger som skal treffes samt 
forskjellen mellom gutte- og jentekullene.   
 

Vedtak – bruk av avsatte midler for jentene i 2018 sees i sammenheng med plan for 

sportslig opplegg i 2019. Midlene kan flyttes til 2019 

  

2018/29 Sportslig plan – intensjon for 2019 

Petter og Knut deltok og orienterte 
 
Vedtak – MIL har som intensjon at våre seniorlag fra 2019 skal være en mer integrert 

del av vår sportslige plan gjennom en klar sammenheng mellom ungdom, junior og 
seniorlagene. Intensjonen er at endelig modell skal fremlegges for vedtak i styret i løpet 

av august 2018. I forberedelsesfasen deltar deler av styret     

  

2018/30 Kjøp av tilhenger 

Vi er tilbudt å kjøpe en tilhenger som er egnet å frakte bla 3v3 banene.  
 
Vedtak – vi kjøper ikke inn tilhenger i denne fasen  

  

 

Steinar takket styret for et godt halvår! 

Neste styremøte: august, dato ikke fastsatt  

 

20.06.2018/Steinar Lille 


