
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  07/2018 
Dag:  Søndag 7. oktober 

Kl.:  19.00-23.00 

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

Siri Eide, Stein Olav Utigard, Øyvind Holthe 
 
Forfall: Rolf Martin Krey, Kenneth Lund 
 
Saksliste: 
2017/38 - Kommentarer til innkalling (referat 06/2018 godkjent på mail)  
2018/39 - Orienteringsrunde styremedlemmer (se mail 21/9 for aktuelle momenter) 
2018/40 - Kraftavtale for idrettslaget 
2018/41 - Status økonomi pr sept med prognose for året 
2018/42 - Sportslig opplegg 2019 (Se vedlegg) 
 

  
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2018/38 Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer til innkalling. Referat 06/2018 godkjent pr mail 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling.  

  

2018/39 Orienteringsrunde styremedlemmer 
Lederlunsj 28/9 Lerkendal, 2019 kampmatrise (lik 2018, men ingen kvalik til 0 div. 
J15/17 - vårsesong brukes som kvalik for høst, kretsen har utstedt bøter for det dobbelte 
av hva som var budsjettert, MIL lavt. Klubbforum i november skal brukes til å forberede 
klubben til neste års serie. Grasrottrenerkurs del 1 20/21. okt og del 2 10/11.11, del 3/4 
på nyåret. Vi arrangerer i Abrahallen. Pt 19 deltakere. Fiber er fortsatt ikke på plass i 
Abra. Kunstgress til arealet rundt garasjen er skaffet, må hentes på Løkken. Det er 
gjennomført møter vedr banefordeling og treningstider. Banefordeling er satt frem til jul.  
MCup høst er gjennomført med 55 lag. Godt gjennomført. MCup januar: 10-17 år er 
under planlegging, budsjettert med 400 lag. Caroline Baardsen er med i Cupkomiteen. 
Sponsoravtaler og avklaringer. Godt oppmøte på dugnad etter ferie, siste dugnad i forrige 
uke (garasje) var det dårlig oppmøte på. Utfordring med løsning for søppelhåndtering. 
Loddsalgdugnad går som forventet, god respons. J/G13- stiller på varetelling Coop i 
november. Garasje: Det er søkt tippemidler 01.10.2018, forventet utbetalt 2020. MVA 
kompensasjon bygg blir søkt mars 2019 om bygg er ferdig til da, utbetales høst 2019. 
Befaring av uteareal er gjennomført. Info fra Hovedlaget styremøte: Hallfordeling, 
revidering klubbhåndbok, klubbmesterskap friidrett, ekstern bruk av MIL logo, IFO og 
kraftavtale. Kretsdommerkurs: 3-4 stykker skal delta fra MIL. 85 års fest 3.11 på 
Midtsand, påmelding kommer. Kom med forslag til hedersbevisninger! Steinar orienterte 
om at at styret ønsker at vara Øyvind Holthe møter fast fremover med RMKs oppgaver, 
(klubbhåndbok 3.2.8)    

  

2018/40 Kraftavtale for idrettslaget 
Arve og Steinar orienterte om opplegget. Det er laget en egen flyer som er tilpasset MILs 
medlemmer. Ett øre pr kwh går til idrettslaget (250 kr pr 25 000 kwh). Enkel 
skifteprosess. Viktig at skifte skjer før 10/12 slik at vi får effekt for 2019. Informasjon 
om opplegget er obligatorisk i alle foreldremøter fremover. I tillegg sender vi ut til alle 
lagledere, som tar det internt i sine lag. Ansvar SL.   
 
Vedtak – orienteringen tas til etterretning    
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2018/41 Status økonomi pr sept med prognose for året  
Siri og Steinar gikk igjennom regnskap pr sept og estimat for året (følger vedlagt).  
 

Vedtak – orienteringen tas til etterretning       

  

2018/42 Sportslig opplegg 2019 (Se vedlegg) 
Utsendt orientering i forkant, vedlegg til denne sak. Petter deltok, orienterte om 
situasjonen primært i J17, G19, damer og herrer senior. Referat for denne sak er revidert 
på styremøte 08/2018 i sak 2018/45 – treneransettelser 2019. 
 
Vår hovedmålsetning er at MIL gitt dagens målsetninger i sportsplanen skal stille egne 
lag. Vi ser at dette på kort sikt kan være utfordrende siden kullenes størrelse varierer. 
Diskusjon i styret om MIL er motivert for et samarbeid med HIL på generell basis. Et 
hovedtrekk er at MIL er ambisiøse på de målsetningene vi har satt - hvordan kan vi 
lykkes med å skape et godt tilbud i de eldste klassene som de yngre kan se frem mot? I 
dette ligger at vi ønsker å oppfylle våre målsetninger i sportsplanen for de aktuelle 
kullene (jr/sr), men vi ser også at et avklart samarbeid HIL/MIL på både kort og lang sikt 
er viktig. Samarbeidslag HIL/MIL er ikke en varig løsning, og vil uansett kreve at 
klubbene utreder permanente løsninger siden MFK ikke er et åpenbart alternativ. Vi 
ønsker å være ambisiøse på egne vegne å etterleve målsetningene i vår klubbhåndbok.  
 
De tanker klubbene har skissert må modnes. Og minst like viktig, hvordan skal en løse 
det praktiske på lang sikt? Hvem skal ha ansvar for hva? Klubbens egne målsetninger 
styrer her, og disse må hver klubb ha tid å se på for langsiktige, gode løsninger.  
 
Vedtak – I 2019 stiller MIL eget lag i J17. For G19 vil vi i første omgang stille i 0 div 
kvalifisering som MIL, og vil evaluere et eventuelt samarbeidslag i etterkant av denne. Vi 

har gitt innspill til HIL at vi ønsker HIL spillere som ønsker å spille i 0 div velkommen til 
oss i 2019 om kvalifiseringen lykkes. For herrer senior skal vi innhente synspunkter fra 

spillerne om deres holdning til samarbeidslag før styret foretar endelig vurdering. For 
damer senior ønsker vi å stille lag både 3. og 4. divisjon i 2019. Vi er åpne for å motta 

seniorspillere fra HIL, og er også åpne for å integrere trenerressurser i vårt trenerteam.  

  

Neste styremøte: 21/10 kl 1800, hovedfokus sportslig  

27.08.2018/22.10.2018 / Steinar Lille 


