
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  06/2020 
Dag:  Torsdag 28.mai   
Kl.:  1900-2130 

Sted:   Abra 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Fredrik Hov, Caroline Baardsen, Morten 

Løvseth, Kristina Mjøs, Bjørn Wilhelm Nilsen, Siri Eide  
 
Forfall: Øyvind Holthe 
 
Saksliste: 
 
2020/25 – Kommentarer til innkalling (referat 05/2020 godkjent på mail) 
2020/26 – Orienteringsrunde styremedlemmer 
2020/27 – Konstituering av nytt styre 
2020/28 – Ang permittering av ansatte 
 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/25 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 05/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Kommentar til at saksliste ikke var utsendt med innkalling 

  

2020/26 Orienteringsrunde styremedlemmer 
- Dopapir utleveres mandag 8. juni 
- Kick off 7-åringer flyttes til høsten, utfordrende å få gjennomført nå. Alle tre lag har 

starte opp og fått utlevert utstyr. Allan deltok på første økter.  
- Treninger for alle lag fungerer godt, trener gjør en kjempejobb. De fleste lag 

opplever veldig bra oppmøte på treninger. 1/6 åpnes det for interne kamper. Kretsen 
har godkjent våre koronaplaner for banene og Abra, og vi kan åpne treninger der og 

- Kick off 2021 7 åringene – gjennomføres samme helg som MC 9/10 april, 
samarbeid med håndball inkl overnatting 10-12 år 

- Selbu 2021 – 30-31. januar 2021 
- MC 2021 – oppstart 6. januar – usikkert i forhold til hvordan smittevernregler blir. 

Vi planlegges som den kan gjennomføres som i 2020. Utvides. 
- MC 6-9 år - 9-11. april – samme helg som kick off 
- Begge cuper i 2021 må søkes om etter 10/6 2020 
- Kontainer flyttes fra grusbane til hjørnet på gunstgresset 
- Vi forsøker å få til en ordning hvor tilsynsvaktene tar renhold av toalettene i 

garasjen sammen med søppeltømming. FF organiserer. 3 g pr uke a 2 timer. 
- Mikrofon på Viksletta mangler – FF kontakter Knut Radmann 
- Kiosk Viksletta – vi etablerer rutiner for vaskes og rutiner for bruk - G2008 tar 

ansvar i 2020  
- Sponsor /Nor Contact – Morten skal gjennomføres med Arve 
- Banereklame til MC, sjekk muligheter 
- Arena reklame: SL tar kontakt med Get en siste gang om de ønsker å være med  
- Sveberg Næringspark – stort potensiale 
- Vi søker å gjennomføre Fotballskolen, muligens noen endringer  
- Det legges ut nye muligheter for å søke støtte, send over det dere kommer over til 

Steinar/Siri 
-  
-  

  



 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

2020/27 Konstituering av nytt styre 
SL gikk gjennom budsjett 2020 og organisasjonsplan. Begge vedtatt på Årsmøtet. 
Orienterte også om endringene fra 2019. 
 
Vedtak – styret konstituerte seg med følgende roller: Caroline Baardsen (styremedlem 1 
Dugnad og frivillighet), Fredrik Hov (styremedlem 2 Anlegg og utstyr), Aage Nordahl 
(styremedlem 3 Cup og arrangement), Øyvind Holthe (styremedlem 4 Kvalitetsklubb 
sport og kompetanse), Morten Løvseth (styremedlem 5 Marked og samfunn). Leder 
(Steinar Lille), nestleder (Frode Forbord) og varamedlemmer (Kristina Mjøs og Bjørn 
Wilhem Nilsen) er direkte valgt. 

  

2020/28 Ang permittering av ansatte 
SL orienterte om hvem som har vært permittert i vår. 
 
Vedtak – MIL Fotball tilbakekaller sportslig leder fra permittering fom 01.06.2020 

  

 

Neste styremøte: 22.06.2020 kl 1900, Abra 

02.06.2020 / Steinar Lille 


