
Møte:  04/2018 

Dag:  Mandag 28. mai 

Kl.:  18.00-20.00 

Sted:   Arve Moksnes 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Anita Furuvik, Marius Myrbekk, Stein Olav Utigard, Arve 

Moksnes, Øyvind Holthe, Siri Eide 
 
Forfall: Aage Nordahl, Rolf Martin Krey 

 

Saksliste: 

2018/17 - Kommentarer til innkalling og godkjennelse av referat 03/2018 (se vedlegg) 
2018/18 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2018/12 - Dugnadspolicy (se vedlegg) 
2018/19 - Valg av utstyrsleverandør 2019 
2018/20 - Treneransettelse - Odd Johan Fossen (rolletrener G2008V) 
2018/21 - Ansettelse av trenerveileder barn - Allan Rødfjell 
2018/22 - Evaluering av Malvikcup og plan for 2018 
2018/23 - Utlysning av kiosk Abrahallen høst 2018 
2018/24 - Bruk av avsatte midler 2018 for jentene 

  

2018/17 Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte 

Kommentarer til innkalling, ingen kommentarer. Referat 03/2018 ok. 
 
Vedtak  Ingen merknader til innkalling og referat 

2018/18 Orienteringsrunde styremedlemmer 

 
Honorar Abra mai og juni. Adgangssystem til Abra Fjerne svingdør pga klemfare. 
Lederforum krets  overgang sommer/høst, kunstgress problematikk, utfordring med 
barn med hemmelig adresse. Gressbanen åpnet. Dopapir utlevering 5. juni. 17. mai 
arrangement gikk bra med omsetning som ordinært. Div sponsor. Første dugnad er 
gjennomført, noe arbeid gjenstår, ny dugnad i løpet av juni. Rydding og tømming av 
søppel rundt banen må innskjerpes Avfallssystem Abra og Viksletta. Dommerkurs er 
gjennomført med bruktbart oppmøte, de er koblet inn i Facebook gruppa. Turnering i 
Tysland for gutter junior - flott tur der guttene gikk av med seieren, laget fra Tyskland 
er invitert her i 2020. Garasje trolig byggestart medio juni. Drakt som er bestilt til 
barnefotballen er forsinket. Egenmelding Kvalitetsklubb  RMK har dialog med 
Tommy på kretsen. Treningsavgift og Fiks  lagledere der det er mange i et lag som 
ikke har betalt, vi purrer selv der det gjelder enkeltspillere. Malvik kommune har gitt 
100 000 til asfaltering og miljøtiltak på Viksletta. Slamsuger for å tømme kummene. 
Bra gjennomført trenerforum for ungdom og barn. Orientering rundt div lag. Avtale 
med Knut Lorvik  Steinar koordinerer. Innkjøp av utstyr i lagene, gjennomføres nå. 

2018/12 Dugnadspolicy  
Utsendt dokument ble diskutert. Enighet om det aller meste. Litt diskusjon rundt om 
eldre spilleres mulighet for å kunne jobbe inn egen treningsavgift igjennom dugnad. 
Vi ble enige om å ta inn ei setning på at styret kan gi mulighet til dette, og 
dokumentet blir tillagt dette.  
 
Vedtak  styret godkjenner dokumentet med følgende nye tredje setning andre 
kulepunkt «lagskonto» - «Lagskonto kan ikke brukes til å betale personlige utgifter (f 
eks treningsavgifter - lønnsutfordringer) uten at dette er avklart med styret.»  



2018/19 Valg av utstyrsleverandør 2019 
Arve og Steinar orienterte fra gjennomført møte med Adidas. Ønsket er å få felles 
leverandør for hele klubben. 
 
Vedtak  Arve Moksnes fullfører valg av utstyrsleverandør for fotball, og varsler styret 

om det ligger an til bytte av leverandør   

2018/20 Treneransettelse - Odd Johan Fossen (rolletrener G2008V) 
Steinar orienterte om henvendelse fra hovedtrener i laget. Alle positive 
 
Vedtak  Odd Johan Fossen ansettes som rolletrener i G2008 Vikhammer 

2018/21 Ansettelse av trenerveileder barn - Allan Rødfjell 
Steinar orienterte fra trenerforum barn hvor kontakt med Allan ble gjort.  
 
Vedtak  Steinar sender avtaleutkast til stilling som trenerveileder barn til Allan Rødfjell  

2018/22 Evaluering av Malvikcup og plan for 2018 
Kort diskusjon rundt ulike momenter. Sak utsatt til neste møte. 

2018/23 Utlysning av kiosk Abrahallen høst 2018 
Kort diskusjon rundt ulike datoer. Anita har ansvar for gjennomføringen 
 

Vedtak  drift av kiosk for andre halvår lyses ut med søknadsfrist 15/8, oppstart 1/9 

2018/24 Bruk av avsatte midler 2018 for jentene 
Sak utsatt til neste møte 



 

 

  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  


