
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  04/2020 
Dag:  Søndag 05.april   

Kl.:  1945-2030 

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

Siri Eide, Morten Løvseth 
Forfall: Stein Olav Utigard, Caroline Baardsen 
 
Saksliste: 
20120/18 – Evt åpning av Viksletta for aktivitet 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/18 Evt åpning av Viksletta for aktivitet  
 
Drøfting av evt åpning av aktivitet basert på mail utsendt til styret 04.04.2020. Momenter 
styret ønsker avklart og presisert: 

• Dagtid: Hvem har ansvaret for å følge opp at aktiviteten skjer innenfor 
retningslinjene? Kan vi evt få bistand fra kommunen/ skolen 

• Sperrebånd, gjerder, kjegler: Kan kommunen stille med dette? 

• Skilting? Kommunen lager med bakgrunn i utkast fra NFF? 

• Kreves det vakthold? 

• Vi stenger av tribunen, evt sørger for avstand 

• Ved åpning for aktivitet god tid mellom øktene 

• Gjennomføre fellesmøte med trenerne over påske 

• Jan og Gute oppfølgingsroller, samt at alt tilsyn skjer ved bruk av gul vest 
 
Vedtak – MIL Fotball åpner Viksletta for aktivitet fra og med 07.04.2020. Banen blir delt 

opp i soner. All aktivitet, både egenaktivitet og organisert aktivitet, SKAL følge generelle 

retningslinjer fra kommuneoverlegen og spesifikke retningslinjer på fotball.no/plakater. 

Organisert aktivitet starter opp tirsdag 14. april, lag fra 12 år (2008) blir tildelt tid. 

Voksenpersoner SKAL være til stede ved organisert fotballaktivitet, spillere har med 

egen ball – lagsutstyr skal ikke benyttes. Ved egenaktivitet har hver enkelt/foresatte 

ansvar for at all aktivitet skjer innenfor NFFs retningslinjer. NB 2 meters avstand på 

tribunen. MIL Fotball vil ha tett evaluering med kommunen/kommuneoverlegen for å 

vurdere om aktiviteten skjer innenfor retningslinjene, eller om banen må stenges.    

 
Momenter fra møte med kommunen (Arve Renå og Hans Jørgen Renå) og HIL (Kent 
Omenås) 06.04: 

• Kommunelegen har pr def ikke stengt banene, og han ønsker et tett samarbeid 
med HIL/MIL og at vi tre parter er koordinert 

• Kommuneoverlege skal godkjenne plakatene før oppheng  

• Hvem har ansvaret, spesielt på dagtid? Kommunen tenker at dette i stor grad er 
«selvregulert», med parallell til at folk ferdes både i marka, Midtsand og 
Malvikstien. Vi skal skilte, merke/sørge for presis informasjon, men det er hver 
enkelt sitt ansvar å opptre innenfor retningslinjene. Kommuneoverlegen vil 
følge med hvordan dette går, og kan sammen med HIL/MIL stenge banen igjen. 
Det er ikke meningen at HIL/MIL skal være «politi».  

• Kommunen sjekker opp sperremateriell og melder tilbake i dag 

• Spørsmål hva vi gjøre med Saksvik/Sveberg – naturlig at vi også legger 
forholdene til rett der og bidrar med merking 

  

Neste styremøte: Ikke fastsatt       06.04.2020 / Steinar Lille 


