
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  08/2020 
Dag:  Tirsdag 18.august   

Kl.:  1900-2115 

Sted:   Klubbhuset 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Øyvind Holthe, Fredrik Hov, Caroline Baardsen, 

Morten Løvseth, Kristina Mjøs, Bjørn Wilhelm Nilsen, Siri Eide  
 
Forfall:  
 
Saksliste: 
2020/34 - Kommentarer til innkalling (referat 07/2020 godkjent på mail) 
2020/35 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2020/36 - Smittevern og systemer 
2020/37 - Baner og anlegg  
2020/38 – Lotteritilsyn og søknader   

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/34 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 07/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2020/35 Orienteringsrunde styremedlemmer 
- Gjennomført lagledermøte for 13 år og opp – gikk fint helt til temaet ble smittevern, 

behov for oppfølging. 
- J19 lag påmeldt i 2. div 
- G19 ønsker ikke 2 lag, avstemt med spillerne: alternativ var 7’er eller samarbeidslag 
- Fikk ikke endre G19 fra 0 div 
- Ligger ikke an til seniorspill i høst – vinterserie? 
- Abra booket og avstemt med håndball for vinter 2021: tir/tor/søn 
- Trangere kapasitet i Abra nå pga HIL leier 
- FIKS: alt registrert ihht krav fra krets, kampinfo som før fra 13 år 
- Dommerkurs blir gjennomført 23/8, Robert og Morten H: 2007 kullet, info utsendt  
- Fotballskolen: 157 deltakere, betydelig lavere enn 2019 – koronaeffekt? Ting 

fungerte ihht plan, bra gjennomført. Sjekk søknadsmuligheter for kompensasjoner, 
frist 15/9. Ikke mottatt pengene fra Hoopla, hatt dialog. 

- Dopapirdugnad har gått over all forventing, «alle» har hentet. Har litt igjen som står 
i Abra, tas til klubbhuset. 

- Viksletta kiosk og vask: Må endres, tas inn i nye retningslinjer 
- Kiosk: Har vært innbrudd, vi har snakket med foreldre. FH sjekker muligheter for 

bedre låsemuligheter 
- Tilsynsvakter: Må suppleres, FF sjekker behov 
- Gute har sagt opp og blir borte fra 1/9: Vi må finne en vinterløsning 
- Garasjemaling utvending må fullføres: bruke tilsynsvaktene som også tok tribunen? 
- Get logo: Få den bort! 
- Lys gress: Ramirent leverer lys, ES Elektro ordner tilkobling.  
- Spons: Div info 
- Barnefotballserien: CB har dialog med Brynjar. Uavklart datoer og smittevern, tar 

sikte på å gjennomføre. CB holder kontakt med Brynjar, samt baneansvarlig 
- FH har innhentet tilbud på snekkerprosjekt garasje – tas som egen styresak 
- Ikke idrettens dag 2020 
- Kvalitetsklubb 2.0 - er utsatt. Prosjekt til høsten. ØH holder i dette 
- Vi skal gjennomføre en avslutning for trenere etter sesong, inkl evaluering/fremdrift 

  



 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

2020/36 Smittevern og systemer 
KM har laget utkast til notat som sendes til besøkende lag. Diskusjon i styret rundt 
hvordan vi som klubb skal oppfylle vårt ansvar som arrangør, kompleks oppgave. 
 
Vedtak – Styret erkjenner ansvaret som arrangør og tilrettelegger for trening og kamp. 

Vårt opplegg og rutiner skal gjelde både for Viksletta kunstgress og gress, Abrahallen og 
Saksvikbanen.  

Vi skal utarbeide et skriv vedr våre rutiner som våre lag sender til motstander senest 
dagen før kamp. 

Vi skal etablere en klubbstyrt kampvertordning med 3 personer på alle kampdager som 
går på rullering i lagene. Dette kommer i tillegg til lagenes egne kampverter. Egen 

rutine skal utarbeides. Dugnadsliste sendes til lagene snarest. For Abrahallen benyttes 

kun lagenes kampverter. 

Vi skal sette opp gjerder og stenge alle innganger til Viksletta, unntatt tribuneinngang. 
Vi skal sørge for god registrering av folk på alle våre arenaer. 

Alle våre kiosker stenges. 
Vi skal følge opp at våre rutiner fungerer tilfredsstillende 

  

2020/37 Baner og anlegg  
Har vært krøll med kalenderfunksjon i sommer/høst – utbedret nå 
 
Vedtak – orienteringen tas til etterretning 

  

2020/38 Lotteritilsyn og søknader  
Vi har mottatt 7 000 for støtte til tilsynsvakter/ sommerjobb. Vi har mottatt 25 000 som 
støtte til fotballskolen. Vi har mottatt over 50 000 som kompensasjon for bortfalt cup. 
 
Ny søknadsfrist er 15/9 for perioden ut august. SE ser på ting vi kan søke på.  
 
Vedtak – Vi skal se om det er elementer som er relevante for oss frem mot ny 
søknadsfrist. 

  

 

Neste styremøte: Ikke fastsatt 

25.08.2020 / Steinar Lille 


