
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  10/2018 
Dag:  Søndag 9. desember 

Kl.:  18.30-23.00 

Sted:   Klubbhuset 
Tilstede: Steinar Lille, Stein Olav Utigard, Marius Myrbekk, Arve Moksnes, Aage Nordahl, Øyvind 

Holthe, Anita Furuvik 
 
Forfall: Frode Forbord, Siri Eide, Rolf Martin Krey, Kenneth Lund  
 
Saksliste: 
2018/52 – Kommentarer til innkalling (referat 09/2018 godkjent på mail)  
2018/53 – Orienteringsrunde styremedlemmer 
2018/54 – Revidering av sportsplan 
2018/55 – Treneransettelser og orientering sportslig 
2018/56 – Herrer senior 2019 
2018/46 – Spilledrakter 2019 (tas opp på nytt) 
2018/57 – Sportslig leder 2019 

  
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2018/52 Kommentarer til innkalling (referat 09/2018 godkjent på mail) 
Sak 2018/57 ble etteranmeldt  
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling.  

  

2018/53 Orienteringsrunde styremedlemmer 
Cup våren 19, romjulsaktivitet i Abra, evt økter for yngre i vinter, kompetanselista, 
trenerkurset i jan 19, dugnadsbehov cup, 224 lag påmeldt pt, dommerhonorar cup, disk 
kiosk 2 etg, mulig utvide kiosk nede, kioskdrift 2019, sponsoravtaler og info, orientering 
fra ledermøte krets spes rundt økonomi og ansvar og kretsmøte klubbforum inkl 
påmeldinger 2019, info fra hovedlaget 

  

2018/54 Revidering av sportsplan 
Dokumenter sendt ut i forkant. I all hovedsak tatt inn i hoveddokumentet det vedlegget vi 
vedtok i år (hospitering i barnefotballen), samt noen andre små justeringer i tekst. Ingen 
endring av betydning i det sportslige.  
 
Vedtak – ny sportsplan for 2019 vedtas 

  

2018/55 Treneransettelser og orientering sportslig 
Petter orienterte om ansettelsesprosessene som kjøres, samt hvordan dette har blitt 
gjennomført i høst. Utfordringer rundt flere lag. Vi har gjort treneransettelser i flere 
styremøter i høst. Innstilling lagt frem. 
 
Vedtak: 
G16: Bjørn Granum (HT), Trond-Arve Hjelsvold (RT), Lars Erik Strømsnes (RT), 
Øystein Widding (RT) og Lars Jørgen Utne (RT). 
 
Damer senior: Nora Skille (RT), Vegard Repål Sørli (RT), Kristen Kvello (RT). Emil 
Hammerås og Iver Aune, begge keepertrenere. Aage Nordahl (lagleder). 
 
J15: Ingar Fossan (RT) og Arne Bartnes (RT) 
 
J13: Heidi Gulbrandsen og Anita Viset, lagledere 

  



 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

2018/56 Herrer senior 2019 
Grundig orientering fra sportslig leder om situasjonen i herrefotballen i kommunen. 
Styreleder orienterte også om det arbeidet som er gjort i høst.  
 
Solid diskusjon i styret. Viktig moment er at et samarbeidslag er ingen varig løsning.  
 
Vedtak – MIL Fotball fortsetter med herrefotballen i egen regi i 2019. Vi ønsker å bygge 
vår aktivitet på egen kjøl, og er åpne for å legge mer ressurser inn i herrefotballen. Vi er 
åpne for å fortsette dialogen med HIL for å se på permanente løsninger for 
herrefotballen i kommunen. Vi er åpne for mer bruk av felles treninger i 2019. 

  

2018/57 Sportslig leder 2019 
 
Vedtak – Petter Roksvaag ansettes som sportslig leder for 2019. Avtalens innhold skal 
revideres og det skal gjennomføres et evalueringsmøte. Vi ønsker å fortsette utvidelsen 
av Sportslig Utvalg 

  

2018/46 Spilledrakter 2019 
Sak gjenopptatt. 
 
Fra forrige møte: Arve orienterte om prosessen, samt håndballs valg.  
 
Etter å ha mottatt Tiro19, ønsker styret å endre valg av drakt til Adidas Striped19. Denne 
drakten vil være tilgjengelig ut 2022. Vi er kjent med at håndball har valgt en annen 
modell, samt at innebandy trolig velger et tredje alternativ. Trykking skal avklares.  
 
Vedtak – Malvik Fotball velger Adidas Striped19 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.     

  

Neste styremøte: Ikke fastsatt, men det blir i januar med fokus på regnskap og budsjett 

10.12.2018 / Steinar Lille 


