
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  06/2018 
Dag:  Søndag 26. august 

Kl.:  19.00-23.00 

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

Siri Eide, Øyvind Holthe 
 
Forfall: Rolf Martin Krey, Stein Olav Utigard, Kenneth Lund 
 
Saksliste: 
2018/31 - Kommentarer til innkalling (referat 05/2018 godkjent på mail) 
2018/32 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2018/33 - Orientering - status sportslig i lagene (Petter orienterer) 
2018/34 - Revidering klubbhåndbok pkt 5.1.2, treningsavgift deler av sesong 
2018/35 - Revidering av sportsplan - regler og retningslinjer for gjestespill og hospitering i barnefotballen 

 (se vedlegg, mottatt fra sportslig) 
2018/36 - Evaluering av fotballskolen og føringer for 2019 
2018/37 - Tildeling av dugnad høst 2018, kiosk Abrahallen 
 

  
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2018/31 Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte 
Ingen kommentarer til innkalling. Referat 05/2018 godkjent pr mail 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling. Sak 37 stod ikke på innkallingen, og ble oppført 
ved møtets start 

  

2018/32 Orienteringsrunde styremedlemmer 
Abrahallen leie for juni og juli, alarm er installert står på 2300-0600, adgangskontroll ser 
på alternativer, fiber, ikke vaktmester i Abrahallen, tilbud på daglig renhold, tatt ned ei 
svingdør, treningstider i Abrahallen for høsten. Lys Viksletta OK. Treningstider høst inkl 
fellesmøte med trener/lagleder. Sponsoraktivitet og draktavtale. Lotteriet og premier. 
Malvikcup 24-27 sept, 6-9 år. Malvikcup januar er booket, 3 helger + torsdager. Kort 
orientering fra HS møte (budsjett/ prognose, IFO, idrettskraft, draktavtale). Status 
garasje. Møte med kommunen ang asfaltering og vann. Teltleie. Sportslig prosess og 
fremdrift. Trenerkurs – vi har fått tildelt 2 kurs i høst og 2 i 2019. Malvikfest 3 
november. Idrettens dag. Utlån av 3v3 baner. Dommerkurs høst. Nye ungdomstrenere?   

  

2018/33 Orientering – status sportslig 
Petter deltok, og hadde en grundig gjennomgang av alle lag. Hovedtrekk:  
 
Barnefotballen – møte før sommeren mellom lagene ang lån og hospitering av spillere.  
Det er utfordring rundt tidlig trening på ettermiddagen for trenerne. Lagene henger etter 
sportslig, fører til en del stygge tap. Mindre bruk av Viksletta på fritid. Marcello påpekte 
at vi henger etter de andre lagene når det gjelder kvalitet på «bredden». Diskusjon i 
møtet hvorfor det er slik. Det må jobbes med å få til et større foreldreengasjement (barn 
opp til 10 år). Lite foreldre og ser på treninger og kamp. Kan vi bruke foreldrene mer på 
treningene for å «tvinge» dem til å stille opp (ref RIL og CSK)? Positivt at vi pt har godt 
skolerte trenere. Det lånes en del spillere lagene imellom, men ofte «håndplukking». 
Ønsker å komme bort fra dette, ref senere sak 2018/34.  
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Mellomfasen, 11/12 åringer – fungerer bra sportslig. Mer jevnt. Nye innspill for 
hospitering vil gjelde spesielt her. G11 bør slås sammen i høst.  
 
Generelt barnefotballen – bør klubb delta på foreldremøtene i større grad? Informere om 
aktivitet, påpekte viktighet av foreldreengasjement.  
 
Ny vri? Skal vi legge opp til mer fellestreninger for barn? Skape mer trøkk og aktivitet 
på feltet?  
 
Ungdomsfotballen og senior – gjennomgang av hvert enkelt lag.  
 
Vedtak – orientering fra sportslig leder tas til orientering   

2018/34 Revidering klubbhåndbok pkt 5.1.2, treningsavgift deler av sesong 
SL innledet med status og tilbakemeldinger fra lag.  
 
Styret ønsker å se nærmere på den løsningen vi har valgt, men ønsker å gjøre evt 
endringer gjeldende fra 2019. Vi ser likevel at situasjonen rundt herrer senior i dag 
krever tiltak. Vi ønsker ikke at treningsavgift skal være en grunn for ikke å komme til oss 
i den fasen dette laget er i nå. 
 

Vedtak – Styret gir styreleder fullmakt til å avtale treningsavgift med nye spillere i herrer 
senior for andre halvår 2018. Eventuelle avvik fra klubbhåndbok pkt 5.1.2 gjøres 

utelukkende av sportslige hensyn gitt lagets situasjon pt.     

  

2018/35 Revidering av sportsplan - regler og retningslinjer for gjestespill og hospitering i 
barnefotballen (se vedlegg, mottatt fra sportslig) 
Sportslig leder orienterte om bakgrunnen for utarbeidet dokument (se også sak 2018/33). 
Dokumentet er utarbeidet for å sikre at lån av spillere og hospitering gjennomføres etter 
sikre retningslinjer. Vi ser behovet for å myke opp eksisterende sportsplan på 
retningslinjene i barnefotballen. 
 
Dokumentet vil i 2018 være et vedlegg til eksisterende sportsplan, og dette sammen med 
noen andre endringer vil bli tatt inn i ny sportsplan for 2019. 
 
Vedtak – styret vedtar nye regler og retningslinjer for gjestespill og hospitering i 
barnefotballen 

  

2018/36 Evaluering av fotballskolen og føringer for 2019 
Petter orienterte: Godt fornøyd med faglig innhold, gode ungdomstrener som 
instruktører. Stort belegg på kids torsdag/fredag grunnet stengt SFO, Mindre påmelding 
enn forrige år, stort forfall på J2004, generelt lite påmelding fra de eldste. SL 
kommenterte kort kostnadsnivå, budsjett og planlegging. 
 
Saken utsettes 

  

2018/37 Tildeling av dugnad høst 2018, kiosk Abrahallen 
Mottatt søknad fra damer senior. Ett annet lag søkte informasjon i prosessen.  
 
Vi bør vurdere å endre rutinene ved kioskdrift slik at flere lag kan delta, og at klubb står 
for innkjøp.  
 
Vedtak – damer senior tildeles drift av kiosk for andre halvår 2018. Laget har ansvar for 

at driften skjer innenfor retningslinjer i klubbhåndbok og øvrige regler for skatt og avgift   

  

Neste styremøte: dato ikke fastsatt  

27.08.2018/Steinar Lille 


