
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  10/2020 

Dag:  Torsdag 5. november   

Kl.:  1800-2130 

Sted:   Klubbhuset 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Fredrik Hov, Morten Løvseth, Caroline 

Baardsen, Kristina Mjøs, Bjørn Wilhelm Nilsen, Siri Eide  
 
Forfall: Øyvind Holthe 
 
Saksliste: 
2020/47 - Kommentarer til innkalling (referat 9/2020 godkjent på mail) 
2020/48 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2020/49 - Status smittevern (spesiell fokus på vår aktivitet i Abra)  
2020/50 - Treneransettelser 2021 (Petter orienterer om innstilling) 
2020/51 - Status Malvikcup 2021 
2020/52 - Ansettelse Klubbkveldansvarlig/barnefotballansvarlig 2021  
2020/53 - Ansettelse Treneransvarlig barn 2021 
2020/54 - Ansettelse Sportslig leder 2021 
2020/55 - Ansettelse Administrasjonssekretær 2021 
 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/47 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 09/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2020/48 Orienteringsrunde styremedlemmer  
Nye MC skilt til Viksletta er bestilt. Abra – VGS vasket og cupen ble så avlyst, 
garderober fortsatt stengt. Tilsynsvakter i Abra starter opp. Selbusamling i januar er 
avlyst. Saksvikbanen lys er ok nett byttes til våren. Gressbanen trening er avsluttet, 
lysmaster er demontert og levert tilbake tor takk til Ramirent, Viksletta prosjekt 2021 
nye fasiliteter, FH har oversikt. Møter avholdt med flere sponsorer. Varetellingsdugnad 
Coop, vi kom i havn til slutt (24 fotball+3 håndball). Koronastøtte overført til lagkasse, 
dette gjelder kiosksalg på hjemmekamper. Viksletta «banemester» må vurderes utlyst.  
Kvalitetsklubb 2.0 rapportering pr 01.11 – det er avtalt oppfølgingsmøte med kretsen før 
jul. Div fra Hovedstyremøte. Drakter: Bestilling ble sendt Nor Contact, dagens 
kolleksjon leveres ikke lengre fra Adidas. Vi kan bestille dagens med lang arm.  

  

2020/49 Status smittevern 
Diskusjon om erfaringer så langt. Nye nasjonale retningslinjer kommet, og det kan gjøres 
lokale tilpasninger. Vi må få ut relevant informasjon til lagene. Diskusjon rundt treninger 
og aktivitet ut året. Selbu 2021 avlyst. Usikkerhet rundt MC 2021, kan den 
gjennomføres? Vi ønsker å opprettholde treningsaktiviteten, og må legge forholdene til 
rette for dette – unngå mye foreldre i hallen. God smittesporing prioritet. Oppfordre til å 
utsette sosiale tiltak. Ikke blande lag. KRAFT må avklares. God tilgang til håndsprit   
  
Vedtak – Vi har ikke registrert avvik og viderefører vårt konsept. Det skal legges ut 
informasjon til lagene vedr oppdatering smittevern og aktivitet ut 2020. Vi må alle ta 
smittevern på alvor og løpende minne oss selv på de rutinene vi har rundt all vår 

aktivitet i avdelingen. Som følge av den siste tids utvikling gjelder følgende retningslinjer 
ut året: Trening kan fortsette for lagene inntil evt ny melding, ingen samtrening på tvers 
av lag, mao ingen blanding av spillere fra ulike lag i felles økter, flere lag kan trene 

  



 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

samtidig i Abrahallen/Viksletta, men dette skal skje uten at spillere går mellom lagene, 
ingen hospitering for spillere, lagene skal ha oversikt over deltakere i all aktivitet og skal 
kunne utlever denne informasjonen på kort varsel, vi ønsker i minst mulig grad foresatte 
inn i Abrahallen. Tenk smittevern innad i laget - ta kontakt med Jan for å få egen 
håndsprit til laget. Vi oppfordrer lagene til å utsette sosiale aktiviteter og avslutninger, 
og minner om at 1m regelen gjelder i slike anledninger. Uansett bør kun spillere og 
trenerapparat delta. Minner om at "handlingsplan ved koronasmitte" ligger øverst på 
malvik-fotball.no 

2020/50 Treneransettelser 2021 
Orientering og innstilling fra Petter. Det er ønskelig med 2 G19 lag. G14/16 videreføres. 
Etablering av jenteprosjekt i 2021 med breddetilbud i J13, J14, J15 og J17 – ønske om 
J15 og J17 1. div i tillegg ref skissert modell fra sportslig.  
 
Vedtak – treneransettelser for 2021. Teamene vil bli supplert løpende, barnefotballen 
avklares i januar. 
 
Damer sr: Nora Skille (HT), Emil Hammerås (RT), Vegard Repål Sørli (RT) 
J17: Håvard Sundt Solberg og (RT), Asbjørn Fosså (RT) 
J15: Julie Forbord (HT), Nikoline Nilsen (HT), Knut Lorvik (RT) 
J14: Haakon Schwabe (HT), Espen Stav Hansen (RT), Steinar Seljebø (RT), Runar 
Kolnes (L) 
J13: Henriette Holmen (HT), Janicke Bjerkan (RT), Thomas Ulset (RT), Turid Skumsvoll 

(L) 
 
Herrer sr: Terje Hammerbukt (HT) og Jan Erik Nordli (RT) 
G19: Knut Lorvik (HT) 
G14/16: Thorstein Øren (HT), Svein Erik Jektvik (RT), Frode Rønsberg (RT), Ronny 
Støbakk (RT), Alf Erik Aarli (RT), Håkon Vullum (RT), Frank Nordgaard (RT), Tore 
Martin Bjørklund (RT), Hans Jørgen Kristoffersen (RT), Leopoldo S. Terzi (RT), Morten 
Løvseth (RT), Bjørn Hveding (L) 
G13: Espen Mjøs (HT), Rune Bekken (RT), Morten Dahl (RT), Sissel Kjøglum (RT), Thor 
Egil Thorland (RT), Vegard Meldal (RT), Ole Magnus Svarva (RT), Kristina Raaen Mjøs 

(L) 

  

2020/51 Status Malvikcupen 2021 
Fortsatt aktuelt å gjennomføre, uten garderober og med redusert kiosk. Ingen publikum. 
Justert kampoppsettet for å håndtere situasjon og oppvarmingsmuligheter.  
 
Vedtak – et endelig vedtak om å gjennomføre cupen vil bli tatt tidlig i desember 

  

2020/52 Ansettelse Klubbkveldansvarlig/barnefotballansvarlig 2021  
 
Vedtak – Brynjar Larssen-Aas ansettes  

  

2020/53 Ansettelse Treneransvarlig barn 2021 
 
Vedtak – Allan Rødfjell ansettes  

  

2020/54 Ansettelse Sportslig leder 2021 
 
Vedtak – Petter Roksvaag ansettes 

  

2020/55 Ansettelse Administrasjonssekretær 2021 
 
Vedtak – Siri Eide ansettes  

  

 

Neste styremøte: 6. desember kl 1400  09.11.2020 / Steinar Lille 


