
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  1/2019 
Dag:  Onsdag 30. januar 
Kl.:  18.30-21.30 

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

Holthe, Anita Furuvik 
 
Forfall: Stein Olav Utigard, Siri Eide, Rolf Martin Krey, Kenneth Lund  
 
Saksliste: 
2019/1 – Kommentarer til innkalling (referat 10/2018 godkjent på mail) 
2019/2 – Orienteringsrunde styremedlemmer  
2019/3 – Treneransettelser 
2019/4 – Forberedelser til årsmøtet 
2019/5 – Utstyrspakker 2019 
2019/6 – Tildeling av kiosk 
2019/7 – Cupprogram 2019 
  

Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2019/1 Kommentarer til innkalling (referat 10/2018 godkjent på mail) 
Sak 2019/6 og 2019/7 ble etteranmeldt  
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling.  

  

2019/2 Orienteringsrunde styremedlemmer 
Trenerkurs modul 3 gjennomført, Modul 4 skal gjennomføres 9-10 feb. Bra dugnad ifm 
cup. Frist konsertdugnader i disse dager. Har begynt å tenke dopapirdugnad. 17 mai 
lagene er varslet. 120 spillere til Selbu kommende helg. Ca 30 voksne med. Fiber inn i 
Abra kommende uke. Veldig bra tilbakemeldinger fra B-Y ifm cup. Kickoff barne er 
booket til 26-27/4, mulig endring. Regnskap for cup avsluttes pt. Det skal gjennomføres 
et evalueringsmøte snart. Diskusjon rundt cupprogram 2019. Kretsen låner Viksletta 6-
7/4. Sponsorsaker. Vi har mottatt penger ifm panteautomatene. Info fra hovedlaget vedr 
status sport/klubbhåndbok og IFO. Status garasje og fullføring. Status senior herrer. 
Deltar på kretsting til helga. Generalforsamling i Abrahallen i disse dager.  

  

2019/3 Treneransettelser 
Innstilling fra sportslig leder om at Kristen Kvello ansettes som HT i J17, og Runar Asp 
som RT damer senior.  
 

Vedtak – Kristen Kvello ansettes som HT i J17. Runar Asp ansettes som RT damer 
senior.  

  

2019/4 Forberedelser til årsmøtet 
Steinar orienterte om at info er lagt ut på FB: Årsmøte 26/2, frist saker fra medlemmene 
12/2 og publisering av sakspapirer 19/2. Steinar koordinerer årsmelding. Siri innhenter 
relevant info fra lagene. Valgkomite er i gang med arbeidet. Steinar sender utkast til 
orgplan til styret før neste styremøte. 
 
Vedtak – tas til orientering 

  

2019/5 Utstyrspakker 2019 
Steinar orienterte om status økonomi 2018. Styret anser at økonomien i fotball er meget 
god, og vi ønsker å gjennomføre et stort løft på utstyrssiden i 2019. Arve og Steinar gikk 
igjennom ulike modeller for utstyrsnivå, inkludert en endring av treningsavgiften for 
2019. I opprinnelig plan skal avdelingen hvert fjerde år bruke rundt 450 000 på 
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draktinnkjøp. Styret anser at god økonomi muliggjør en betydelig større kostnad denne 
gangen. Vi vil senere vurdere hvordan fremtidige draktinnkjøp skal gjennomføres. 
 

Vedtak – MIL Fotball skal gjennomføre et betydelig løft på utstyrssiden i 2019 for alle 
lag i avdelingen for å forsterke vår identitet og klubbfølelse. Styret vil innstille overfor 

årsmøtet at treningsavgiften fra 12 år økes med kr 750 i 2019 for at dette løftet skal 
kunne gjennomføres. Spillerne fra 12 år vil da motta en utstyrspakke til en verdi av rundt 

kr 2 100 (fullpris) Styrets intensjon er at økningen i treningsavgift reverseres i 2020.  
Lag kan om ønskelig bruke lagsmidler for å dekke endringen i treningsavgift så lenge 

dette gjøres for alle lagets spillere. Det åpnes ikke for lagsvise sponsorer på 
klubbkolleksjonen. 

 
Lagsutstyr 7-11 år: 

• Drakt, Tiro 19 Striped rød/sort (antall etter behov) 

• Keeperdrakt, tilsvarende DP 3212 (antall etter behov) 

• Bag, tilsvarende Tiro L 
 

Spillerutstyr 7-11 år 

• Strømper, Adisock 18 

• Shorts, Squadra 17 

• Treningstrøye, Core rød med MIL logo  
 

Lagsutstyr 12 år-senior: 

• Drakt, Tiro 19 Striped rød/sort (antall etter behov) 

• Bortedrakt, Tiro 19 Striped hvit/sort (5 sett til hele avdelingen)  

• Keeperkit, drakt/shorts/strømper i samme farge (antall etter behov) 

• Bag, tilsvarende Tiro L 
 

Spillerutstyr 12 år-senior 

• Strømper, Adisock 18 

• Shorts, Squadra 17 

• Treningstrøye, Core rød med MIL logo  

• Treningstopp, Tiro 19 med MIL logo og Malvik IL trykk på rygg 

• Treningsbukse, Tiro 19 

• Allværsjakke, Tiro 19 med MIL logo og Malvik IL trykk på rygg 
 

Hovedtrenere 7-12 år og alle rolletrenere 7-senior 

• Treningsbukse, Tiro 19 

• Treningstopp eller Treningsjakke med glidelås, begge Tiro 19 med MIL logo og 
Malvik IL trykk på rygg 

• Allværsjakke, Tiro 19 med MIL logo og Malvik IL trykk på rygg 

• Treningstrøye/pique, Core 18 med MIL logo 

• Klubben dekker 50 % av kostnad ved kjøp av Parka, Condivo 18  
 

Hovedtrenere 13-senior 

• Treningsbukse, Tiro 19 

• Treningstopp eller Treningsjakke med glidelås, begge Tiro 19 med MIL logo og 
Malvik IL trykk på rygg 

• Allværsjakke, Tiro 19 med MIL logo og Malvik IL trykk på rygg 

• Treningstrøye/pique, Core 18 med MIL logo 

• Parka, Condivo 18 med MIL logo og Malvik IL Fotball trykk på rygg (ved 
behov) 
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Lagledere mottar tilsvarende HT for sitt kull, i tillegg mottar disse en ryggsekk. 

Ansatte og tillitsvalgte 

• Treningsbukse, Tiro 19 

• Treningstopp eller Treningsjakke med glidelås, begge Tiro 19 med MIL logo og 

Malvik IL trykk på rygg 

• Allværsjakke, Tiro 19 med MIL logo og Malvik IL trykk på rygg 

• Treningstrøye/pique, Tiro 19 (bomull) med MIL logo 

• Parka, Condivo 18 med MIL logo og Malvik IL Fotball trykk på rygg (ved 
behov) 

• Ryggsekk (styreleder) 
 
Styret skal vurdere om det skal trykkes Malvik IL Fotball på allværsjakke og Parka. 

Avgjørelse tas før trykking starter. Likeledes skal styret vurdere bruk av initialer på klær. 
 

Det vil være mulig å prøve størrelser fremover på klubbhuset. Tid koordineres med Jan. 

2019/6 Tildeling av kiosk 
Søknad mottatt fra damer senior. 
 
Vedtak – damer senior tildeles drift av kiosk i Abrahallen for første halvår 2019    

  

2019/7 Cupprogram 2019 
Diskusjon i styret under orienteringsrunde særlig knyttet til vårcupen. 
 
Vedtak – Malvikcupen for 6-9 åringer gjennomføres i Abrahallen i høst. Tidligere 
planlagt cup i mai gjennomføres ikke.     

  

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

31.01.2019 / Steinar Lille 


