
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  07/2020 
Dag:  Mandag 22.juni   
Kl.:  1900-2115 

Sted:   Abra 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Øyvind Holthe, Fredrik Hov, Caroline Baardsen, Morten 

Løvseth, Kristina Mjøs, Bjørn Wilhelm Nilsen, Siri Eide  
 
Forfall: Aage Nordahl 
 
Saksliste: 
2020/29 - Kommentarer til innkalling (referat 06/2020 godkjent på mail) 
2020/30 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2020/31 - Status fotballskolen 
2020/32 - Status regnskap pr 20. juni  
2020/33 - Planlegging for høstsesongen  
 
 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/29 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 06/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2020/30 Orienteringsrunde styremedlemmer 
- Dopapirdugnad har gått over all forventing 
- Ikke idrettens dag 2020 
- Oppstart nye lag: alle 3 lag godt i gang. Allan er en stor ressurs, bør benyttes mer 
- Mail om fotballskole mm er sendt ut 
- G2013/J2013 lister sendes Siri og Steinar 
- «Oppstartsdag» i Abra planlegges til høsten. 
- Viksletta: Vask av toalett og søppeltømming er etablert – tilsynsvaktene i Abra 

videreføres. Nye nett er bestilt. Det er etterspurt vannkran på ytterveggen. Maling av 
Tribune: det må spyles og males. Sjekk om «tilsynsvaktmannskap» kan benyttes. 
Maling av garasje må fullføres innvendig og utvendig. Kasser til lagutstyr 
undersøkes 

- Kompetanseliste – oppdateres og sendes 
- Kvalitetsklubb 2.0 - er utsatt. Prosjekt til høsten. ØH holder i dette 
- Dommeransvarlig: Steinar sender avtale til Morten Hergren  
- Junior – det vurderes 2 lag til høsten 0 div/2 div – Frode holder tak i dette 
- Marked, div info 
- Gute har sagt opp  
- Abrahallen styremøte denne uka.  
- Get saken avklart – de vil ikke betale for å fjerne logo 
- Vi tar sikte på å gjennomføre møte med trenere og lagledere i fotballskoleuken 

  

2020/31 Status fotballskolen 
Petter deltok og orienterte. Jan deltok også og orienterte om utstyrssituasjonen i fotball. 
 
Banene deles opp i 3 deler hvor barna skal ha fast tilhold, inkl oppmøtested. Mulig at det 
blir rullering på sted ut over i uka, men ha fast oppmøte. Vi må be kommunen om å 
klippe gresset i forkant. 260 plasser – 111 er solt pt. 30 instruktører er booket. Tilbudet 
gjelder 2001 -2006. Mat er innhentet pristilbud – Aage holder i dette. Sanitærforhold: har 
fått ok fra Malvikhallen, Petter sjekker muligheter på skolen.  

  



 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Telt settes opp på gresset, garasje brukes som backup for matservering. 
God og mye informasjon må ut i forkant. Fom uke 32  
Siri søker støtte til SMN for gjennomføring.  
   
Kort sportslig oppsummering: junior, senior damer og herrer, og yngre 
Det jobbes med banefordeling. 
 
Styret må være forberedt på å bidra noe opp mot fotballskolestart 
 
Vedtak – orienteringen tas til etterretning 

2020/32 Status regnskap pr 20.juni 
Siri orienterte om regnskapet hittil i år – ingen store avvik. 
Brukbar innbetaling på treningsavgiften – purring 1 ikke forfalt. 
LAM midlene kommet til HL, ikke viderefordelt. 
Det er gitt signaler om full mva komp. 
Ikke mottatt spillemidlene enda for garasjen. 
Siri søker om midler fra SMN ang sommeraktivitet. 
 
Vedtak – orienteringen tas til etterretning 

  

2020/33 Planlegging for høstsesongen 
Diskusjon rundt temaer vi skal ta fatt på i høst, hvor følgende ble pekt ut 

1) Sportslig forum – Malvik Fotball fremover 
2) Økonomiprinsipp 
3) Kvalitetsklubb 2.0 
4) Årshjul 
5) Treneransettelser 2021 – samme team som for 2020 

  

 

Neste styremøte: Ikke fastsatt 

03.06.2020 / Steinar Lille 


