
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  09/2018 
Dag:  Søndag 18. november 

Kl.:  12.00-17.00 

Sted:   Svebergtunet 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Marius Myrbekk, Arve Moksnes, Aage Nordahl, Øyvind 

Holthe, Siri Eide 
 
Forfall: Stein Olav Utigard, Rolf Martin Krey, Kenneth Lund, Anita Furuvik 
 
Saksliste: 
2018/45 – Kommentarer til innkalling (referat 08/2018 godkjent på mail)  
2018/46 – Spilledrakter 2019 
2018/47 – Organisering av fotballavdelingen 2019 
2018/48 – Budsjett 2019, føringer 
2018/49 – Treneransettelser 
2018/50 – Fremdrift herrer senior 2019 
2018/51 – Orienteringsrunde styremedlemmer 
 

  
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2018/45 Kommentarer til innkalling (referat 08/2018 godkjent på mail) 
Ingen kommentarer til innkalling. Påførte 2 siste saker på sakslista.  
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling.  

  

2018/46 Spilledrakter 2019 
Arve orienterte grundig om prosessen. Kort diskusjon i styret om draktvalg, og om en 
skal velge katalog eller egendesignet. Diskusjon rundt trykking.  
 
Vedtak – Malvik Fotball velger Adidas Tiro19 som drakt for neste fireårsperiode. AM og 
SL utgjør avdelingens utvalg for å lage innstilling for komplett klubbkolleksjon. Endelig 

vedtak foretas av styret. Vi ønsker rød klubb bag.     

  

2018/47 Organisering av fotballavdelingen 2019 
Diskusjon i styret rundt dagens organisering, samt mulige endringer. Også diskusjon om 
å redusere antall styremedlemmer, samt øke antall utvalg. Sistnevnte for å få flere folk 
inn i små roller, og dermed muliggjøre lettere rekruttering inn som f eks styremedlem.  
 
Avgjørelse om organisering gjøres av årsmøtet. Styret tar opp saken senere for 
behandling. 
 
Vedtak – orientering tas til etterretning  

  

2018/48 Budsjett 2019 – føringer 
Diskusjon rundt inntekts- og kostnadssiden for 2019. Hva skal vi prioritere å bruke 
penger på? Er det områder vi vil forsterke? 
 
Noen tanker som ble luftet var kle opp trenerne og mulighet for å jobbe inn deler av 
treningsavgift for jr/sr, Vi må også se på målene på banen, hva må skiftes? Draktpakke 
og øvrig utstyrspakke må sjekkes nærmere. Kan vi få til en storskjerm i Abra? 
 
Vedtak – orientering tas til etterretning 
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2018/49 Treneransettelser 
Sportslig leder har gitt innstilling om at Kenneth Lund fortsetter som hovedtrener for 
J13. 
 
Vedtak – Kenneth Lund ansettes som hovedtrener jenter 13 

  

2018/50 Fremdrift herrer senior 2019 
Steinar orienterte om prosessen som er gjennomført så langt.  
 
Vedtak – MIL Fotball gir sportslig utvalg mandat til å gå i dialog med HIL for 
etablering av HIL/MIL for 2019. Endelig vedtak om et samarbeidslag gjøres av styret 

  

2018/51 Orienteringsrunde styremedlemmer 
Cupen i januar 19 inkl status påmelding og besvarelser, ny prognose er 300 lag, 
trenerkurset bra gjennomført, draktarbeid, prosjekt kunstgress, garasjestatus, status Abra.  
møte med krets vedr kvalitetsklubb, søknad frivillighet kommunen, viktig klubbforum 
snart, kretsdommerkurs 
 
Steinar avrundet møtet med å presisere at vi må følge våre egne rutiner for hvordan vi 
skal opptre i forhold til henvendelser fra spillere fra andre klubber som ønsker å trene 
med våre lag. I slike tilfeller skal det være skriftlige avtaler mellom klubbene, noe som 

også betyr at det er sportslig leder hos oss som kan inngå slike avtaler.   

  

Neste styremøte: 9/12 kl 1800, hovedfokus budsjett, treneransettelser og sportsplan 

26.11.2018 / Steinar Lille 


