
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  11/2020 

Dag:  Søndag 6. desember   
Kl.:  1300-1600 

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

Baardsen, Kristina Mjøs, Øyvind Holthe, Bjørn Wilhelm Nilsen, Siri Eide  
 
Forfall:  
 
Saksliste: 
2020/56 - Kommentarer til innkalling (referat 10/2020 godkjent på mail) 
2020/57 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2020/58 - Status smittevern (spesiell fokus på vår aktivitet i Abra)  
2020/59 - MIL Fotball 2021 (hva ønsker vi å få til, årshjul, inkl første tanker budsjett) 
2020/60 - Treneransettelser 2021 (Petter orienterer om innstilling) 
2020/61 - Orientering fra fotballkretsen 
 
 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2020/56 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 10/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2020/57 Orienteringsrunde styremedlemmer  

• Vi skal vurdere å bygge speakertårn i Abra 
• Åpnet for å skifte ut en del av belysningen i Abra 
• Fortsatt problem med døra i Abra 
• Store utfordringer med elever på Viksletta: knust glass, klatring i nett, klatring 

inn i banebu – SL kontakter rektor 
• Cupen 2021 er avlyst. Vi har ingen økonomiske forpliktelser ifm dette annet 

enn muligens noe fra Profixio 
• Cup til våren planlegges som normalt 
• Inngått sponsoravtale med SMN – ettåring 

  

2020/58 Status smittevern 
Diskusjon om erfaringer så langt. Vi registrerer at avdelingene i MIL praktiserer noe 
ulikt – vi mener dette ikke er heldig. Har mottatt veldig lav respons på mail til lagene 
som ble sendt ut. Smittevern i Abra fungerer ikke tilfredsstillende ifm treningene, bl a er 
det for mye foreldre inn/ut av hallen. Vi må avklare smittevern og vaskerutiner med 
RBK. Vurdere å etablere rutiner med tilsynsvakter. Vi etablerer en ordning i Abra at lag 
bruker høyre/venstre tribune som samlingssted før/etter trening, henger opp plakat. 
 
Vedtak – Vi har ikke registrert avvik og viderefører vårt konsept. Vi skal gi tydelig 

informasjon til lagene vedr smittevern og aktivitet ut 2020. Vi skal samkjøre aktiviteten 

med avdelingene i MIL, og oppfordrer hovedlaget til å koordinere dette. Ny informasjon 

til lagene tidlig i januar. Vi forbereder bruk av tilsynsvaker i Abrahallen som skal 

gjennomføre enkel vask mellom øktene, samt styre lagene til høyre/venstre tribunedel for 

å redusere kontaktpunkter. 
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2020/59 MIL Fotball 2021 
SL gikk kort igjennom noen momenter fra klubbhåndboka, fokus på våre målsetninger. 
Klubbhåndboka må holdes oppdatert og vi må ta en runde på denne etter årsmøtet.  
 
Fotball ønsker en mer avklart klubbhussituasjon. Vi har tilgang til brakker, men ønsker å 
se dette i sammenheng med fremdrift for klubb og skoletomt. Et mer aktivt klubbhus vil 
være en stor fordel for oss som avdeling og klubb.  
 
SL gikk også igjennom orgkartet pt, og tanker om dette for 2021 – ser ikke behov for 
vesentlige endringer. Det kan vurderes om cupkomiteen skal være en del av dagens 
organisering ref cupens størrelse. 
 
Vi som avdeling og klubb må begynne å forberede en evt endring i eierbrøk for Abra. 
 
Vedtak – relevante momenter for 2021 tas opp i budsjettprosess 

  

2020/60 Treneransettelser 2021 
Ingen nye 

  

2020/51 Orientering fra fotballkretsen 
Tommy Bang-Larssen orienterte om resertifiseringsprosess vedr kvalitetsklubb som er 
relevant for oss for 2021. Relevante områder for oss er mer struktur rundt sportslig 
ledelse, sesongplanlegging og kampavvikling og årshjul 
 
Målsetningen er at vi skal være resertifisert i 2021: Mer forankring i styret enn i forrige 
runde og et oppdatert dokument. Oppfølgingsmøte med kretsen trolig i januar. 
 
Vedtak – orientering tas til etterretning 

  

 

Neste styremøte: ikke fastsatt  

30.12.2020 / Steinar Lille 


