
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  05/2020 
Dag:  Tirsdag 28.april   
Kl.:  1930-2230 

Sted:   Skype 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Fredrik Hov, Øyvind Holthe, Siri Eide, Caroline 

Baardsen, Morten Løvseth 
 
Forfall: Stein Olav Utigard, Arve Moksnes 
 
Saksliste: 
 
2020/19 - Kommentarer til innkalling (referat 03/2020 og 04/2020 godkjent på mail) 
2020/20 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2020/21 - Status regnskap 
2020/22 - Fortsatt permittering av ansatte 
2020/23 - Aktivitet i denne fasen, også yngre klasser 
2020/24 - Revidert budsjett 2020 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/19 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 03/04/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2020/20 Orienteringsrunde styremedlemmer 
Håndball ønsker å merke banen på Saksvik for håndballaktivitet, OK for fotball. Garasje: 
noe gummigranulat er lagt utover, skilt fjernet, noe maling utført, vannlekkasje på kontor 
ordnet 
Åpning av banen: gode erfaringer. 

  

2020/21 Status regnskap 
Siri gikk igjennom regnskap pr 28. april. Inntekter pt 1,8 mill og kostnader 1,75 mill. 
Følg opp fakturering fra NC og bruk av spons. Ingen øvrige momenter som krever 
oppfølging. 
 
Vedtak – orientering tas til etterretning 

  

2020/22 Fortsatt permittering av ansatte 
Styret vedtok tidligere at trenere og sportslig apparat permitteres fra 17/3, og ut april. 
Dette krever en videre behandling siden aktivitet har startet delvis opp. Det ser pt ikke ut 
til at kamper starter igjen før over sommeren. 
 
Vedtak – MIL Fotball går i dialog med permitterte trenere for å avklare trenerens bidrag 

på aktiviteten pt sett i forhold til nivå på økonomisk kompensasjon. Sportslig ledelse 

permitteres til 15. juni, men ikke for avtalens del knyttet til fotballskolen 

  

2020/23 Aktivitet i denne fasen, også yngre klasser 
Vi viser til tidligere vedtak i styremøte 03 og 04 ang åpning for aktivitet. Vi har avklart 
at naboklubber har åpnet for aktivitet for yngre klasser enn tidligere satte 12 år. Mail 
sendt til kommuneoverlege.  
 
Vedtak – MIL Fotball åpner for at 10 og 11 års kullene (2010 og 2009) kan gjennomføre 

aktivitet innenfor våre fastsatte regler. Aktuelle lag blir kontaktet av baneansvarlig for 

tildeling av treningstid primært på Viksletta. Saksvik kan evt også benyttes. Klubben 

avventer aktivitet for de yngste kullene (2011-2013) 

  



 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

2020/24 Revidert budsjett 2020 
Styret diskuterte både inntekts- og kostnadssiden av budsjettet med bakgrunn i dagens 
situasjon. Det vises også til sak 2020/17 hvor revidert budsjett ble behandlet. 
 
Viktige momenter for revidert budsjett 2020: 

• Treningsavgift under 12 år fastsettes av MIL HS 
• Treningsavgift MIL Fotball settes til del 1 av ordinær sats 
• Det er gitt signaler om at MVA komp ikke avkortes i 2020 
• Det er også gitt signaler om at LAM midler utbetales tidligere i år 
• Vi har søkt kompensasjon for bortfall av MIL Cup i april 
• Vi ønsker å gjennomføre fotballskolen, og er åpne for et alternativt opplegg. 

Eksempelvis fordelt på 2 tidspunkter tidlig/sent dag 
• Vi ønsker å gjennomføre dopapirdugnaden 
• Sum inntekter er budsjettert til NOK 3,8 mill (NOK 4,5 mill opprinnelig) 
• Ulike kostnadsposter er redusert fra samlet NOK 4,7 mill til NOK 4,1 mill 
• Driftsresultat revidert er -275 000 (-260 000 opprinnelig) 
• Årsresultat revidert er – 400 000 (-405 000 opprinnelig) 

 
Vedtak – styret vedtar revidert budsjett som legges frem for årsmøtet for endelig vedtak 

  

 

Årsmøte 12. mai: 

• Gjennomføres som Teams-møte: Påmelding til faktura@mavik-fotball.no i forkant. Link til møtet 
sendes ut senest samme dag som årsmøtet 

• Styret møtes fysisk på klubbhuset 
• Valgkomite anmodes om å møte 

 

Neste styremøte: Ikke fastsatt 

29.04.2020 / Steinar Lille 

mailto:faktura@mavik-fotball.no

