
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  09/2020 
Dag:  Torsdag 24. september   

Kl.:  1800-2130 

Sted:   Klubbhuset 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Fredrik Hov, Caroline Baardsen, Kristina Mjøs, 

Bjørn Wilhelm Nilsen, Siri Eide  
 
Forfall: Morten Løvseth, Øyvind Holthe 
 
Saksliste: 
2020/40 - Kommentarer til innkalling (referat 8/2020 og sak 2020/39 godkjent på mail) 
2020/41 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2020/42 - Status smittevern  
2020/43 - Status seniorfotballen (Nora, Terje og Petter orienterer) 
2020/44 - Status fotballavdelingen sportslige forhold (Petter orienterer) 
2020/45 - Status økonomi pr august ifht budsjett 
2020/46 - Befaring garasje og evt nye prosjekter 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/39 Skap og utvendig lagring garasje  
Ref diskusjon i sist styremøte, samt mottatt tilbud på oppsett av skap i garasje og 
utvendig lagring av baner. I forbindelse med at vi har søkt spillemidler for garasjen, har 
vi også søkt støtte for egen dugnad i garasjeprosjektet. Tilbud er godt innenfor det totale 
dugnadsbudsjettet vi har for prosjektet. Vi søker ordinær mva kompensasjon. Vi sjekker 
også andre søkemuligheter. Dette er et bra prosjekt med tanke på smittevern.   
 
Vedtak - Vi skal få bygget lagsvise oppbevaringskasser inne i garasjen, samt utvendig bu 
for oppbevaring av 3'er banene. Vi benytter oss av mottatt tilbud. Prosjektet finansieres 
av tildelte midler for "bygging av reoler og benker for utstyr til lagene" ifm 
spillemiddelsøknad og egenkapital. Vi skal også sjekke eksterne søkemuligheter siden 
dette er et meget godt tiltak ifm smittevern.  
 

  

2020/40 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 08/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2020/41 Orienteringsrunde styremedlemmer 
- Status dugnad kampvert, kjøpe vaskemaskin, smittevernstiltak på Viksletta fungerer 

veldig godt, loddsalg - hva gjør vi, renhold av toaletter fungerer bra, montere ventil i 
bu, gressbanen er lyssatt, vi har fått tilgang til brukte tribuner – kan vi bruke de, lys 
Viksletta, kiosk Viksletta, kunstgressbanen for 2021opprettholde sperring, 
Saksvikbanen dårlige nett og lys, oppfølging av dommerne, MC 2021, 
Barnefotballserie avholdes i Abrahallen 3 og 4 oktober, brøyting i vinter, Get logo, 
Kvalklubb 2.0: avventer kretsen og utspill  

  

2020/42 Status smittevern 
Kort diskusjon om erfaringer så langt.  
  
Vedtak – Vi har ikke registrert avvik og viderefører vårt konsept 

  

2020/43 Status seniorfotballen 
Orientering fra Nora, Terje og Petter.   
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Damer senior (1993-2004): Veldig ungt lag, 5 stk har pr i dag ikke kamptilbud. Resten 
spiller på J19. Bra sosialt miljøet. Frafall – noen har dratt i militæret/studier. 20 (13 gml 
+ 7 fra yngre) spillere er klar til neste sesongen. Godt samarbeid med J17 (2003/2004). 
Ønsker et mer fullverdig tilbud til alle utover høsten.  
 
Herrer Senior 1: Det er jobbet bra med kultur. Treningsoppmøtet er bedret. Målsetning 
om 60 % spillere fra Malvik, resten eksternt. Det har vært 34 spiller innom, stamme 
består av 20-22 spillere. Målsetning for 2021 er å øke treningsmengde til 3 økter i uka i 
oppkjøringen, i sesong justeres det til 2 økter i uka. Målsetning bør være opprykk i løpet 
av 2 år. Litt pause i november, sesongen 2021 starter i uke 48 – oppkjøring.  
 
Petter orienterte om et ønske om tettere samarbeid og erfaringsutveksling mellom lagene. 
Herrer 2 har også veldig godt oppmøte. Trener 1 gang pr uke. 
 
Vedtak – orienteringen tas til etterretning 

2020/44 Status fotballavdelingen sportslige forhold 
Petter orienterte. God gjennomgang av kullene fra 2012 og opp.  
 
På jentesiden må vi vurdere å gjøre en endring for 2021, noe likt det som er gjort på 
guttesiden. En ide er at alle lag stiller med breddetilbud, og at f eks J15 har et 1 div 
tilbud. Vi må også tenke nøye igjennom J17. Hvordan skal vi håndtere bredde og 
topptilbud? Vi har generelt tynne jentekull som er sårbare for frafall. 
 
Vedtak – orienteringen tas til etterretning 

  

2020/45 Status økonomi pr august ifht budsjett 
Siri orienterte om status regnskap sett opp mot budsjett i år. Ingen store avvik fra 
budsjett, og det ser ut til å bli et bra år.  
 
Vedtak – orientering tas til etterretning. Vi justerer noe på utbetaling til noen trenere og 

ifm fotballskolen. Vi avlyser loddsalget 

  

2020/46 Befaring garasje og evt nye prosjekter 
Fredrik, Frode og Aage orienterte om status garasje. Vi har også fått tilbud om å overta 
brakkerigger som kan brukes til møterom, lager og annet. Enkel montering og trolig lite 
kostnader ifm dette. Vann og avløp ligger rett under. Vil være et positivt element ifm 
spillermøter og annet sosialt. Krever at vi etablerer kontakt med kommunen raskt for 
avklaringer. 
 
Vedtak – vi viderefører vurdering rundt å etablere et eget klubbhus for fotballavdelingen. 

Det skal lages tegninger for utkast, og det skal etableres kontakt med kommunen i høst 

  

Neste styremøte: Ikke fastsatt 

26.09.2020 / Steinar Lille 


