
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  03/2020 
Dag:  Mandag 16.mars   

Kl.:  1800-2000 

Sted:   Skype 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Fredrik Hov, Arve Moksnes, Øyvind Holthe,  

Siri Eide, Caroline Baardsen, Morten Løvseth 
 
Forfall: Stein Olav Utigard 
 
Saksliste: 
 
2020/11 - Kommentarer til innkalling (referat 02/2020 godkjent på mail) 
2020/12 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2020/13 - Utsettelse av årsmøtet 
2020/14 - Aktivitet i denne fasen 
2020/15 - Beredskapsteam i avdelingen 
2020/16 - Permitteringer av fast ansatte 
2020/17 - Revidert budsjett 2020 
 
 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/11 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 02/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2020/12 Orienteringsrunde styremedlemmer 
- Abrahallen stengt: Alle nøkkelkort nullstilt (FF, JAa og PH/RBK har tilgang). 

Kalenderfunksjon Abra tatt bort og temperatur senket 
- Lys Viksletta koblet ut unntatt tribune 
- Cup 6-9 år avlyst, ny dato ikke satt. God påmelding i forkant. Tilbakebetaler 

påmeldingsavgift. Blir trolig belastet noe fra Profixio. Premier avbestilt 
- Tilsynsvaktene skriver timer og er varslet om at aktiviteten er opphørt 
- Styret skal legge ut informasjon til avdelingen, herunder informasjon fra 

kretsen, dette møtereferatet og oppfordring til ikke aktivitet. 

  

2020/13 Utsettelse av årsmøtet 
 
Vedtak – ny dato for årsmøtet er 12/5 

  

2020/14 Aktiviteter i denne fasen 
 
MIL Fotball oppfordrer våre medlemmer til å følge de retningslinjer som blir gitt av både 
myndigheter, kommune og NFF ang å unngå organisert aktivitet i den fasen vi er i nå. 
Det skal ikke tilrettelegges for hverken treninger eller kamper før nærmere beskjeder blir 
gitt. MIL Fotball vil vurdere å låse målene på Viksletta. 

  

2020/15 Beredskapsteam i avdelingen 
 
Vi viser til vår klubbhåndbok, pkt 10.2 «kriseplan».  
 
Vedtak – kriseledelse etableres i henhold til klubbhåndbok. En justering i forhold til 

denne er at hele styret skal involveres i avgjørelser som krever en bred vurdering. 

Styremedlemmene varsler evt slike saker til styreleder.  
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2020/16 Permitteringer av ansatte 
 
Styret drøftet flere alternativer med bakgrunn i budsjettkonsekvenser.  
 
Vedtak – sportslig ledelse permitteres fra og med 17. mars 2020 og ut april. Forlengelse 

vil kunne skje med bakgrunn i evt ikke oppstart av aktivitet ihht NFFs kommuniserte 
plan. Trenere permitteres likeledes i samme periode, og en eventuell avkortning i 

utbetaling av andre del av fast honorar vil avhenge av om perioden uten aktivitet utvides. 
Avdelingen vil ikke refundere kjøreutgifter i perioden 13. mars og ut april.   

  

2020/17 Revidert budsjett 2020 
 
Styret diskuterte både inntekts- og kostnadssiden av budsjettet med bakgrunn i dagens 
situasjon, herunder: 

• Reduksjon av treningsavgift MIL: Estimert tap ca 35’ 
• Reduksjon av treningsavgift med 2 mnd: Vil redusere inntektene med ca 180’  
• Bortfall cup april 

 
Samlet ser den nye situasjonen ut til å redusere inntektene med ca 340 000 

 

• Redusert kostnad leie Abra ca 160’ 
• Ingen kostnader cup april, 50’ 
• Oppstart nye kull bortfaller, 25’ 
• Stønader til cup/sosialt opprettholdes 

• Cupstøtte opprettholdes på 2019 nivå, mao ikke øke med 50’ 
• Redusere utgifter besøk fra Tyskland 20’ 
• Redusert lønn sportslig ca 10’ 
• Redusert kjøreutgifter 15’ 

 
Samlet ser den nye situasjonen ut til å redusere kostnadene med ca 330’  
 
Med disse grepene vil budsjettet være uforandret fra det styret la opp til for 2020 
 
Vedtak – styret vil fastsette endelig budsjett for 2020 når situasjonen rundt aktivitetsstart 

er avklart 

  

Neste styremøte: Ikke fastsatt 

16.03.2020 / Steinar Lille 


