
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  2/2021 

Dag:  Torsdag 18. februar   

Kl.:  1800-2100 

Sted:   Abrahallen 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Morten Løvseth, Kristina Mjøs, Øyvind Holthe, 

Bjørn Wilhelm Nilsen, Siri Eide  
 
Forfall: Fredrik Hov, Caroline Baardsen 
 
Saksliste: 
2021/08 – Kommentarer til innkalling (referat 01/2021 vedlagt) 
2021/09 – Orienteringsrunde styremedlemmer 
2021/10 – Status smittevern 
2021/11 – Treneransettelser 
2021/12 – Regnskap 2020 
2021/13 – Budsjett 2021 
2021/14 – Innkomne saker til årsmøtet 
 
 
 

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2021/08 Kommentarer til innkalling  
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling. Referat 1/2001 godkjennes 

  

2021/09 Orienteringsrunde styremedlemmer  
AaN: Håper på vårcup, kampoppsettet er ferdig. Ingen plan B ang smittevern, må kunne 
gjennomføres med foreldre. Planlegger med kiosk. Avklares før påske. Adressa 
reportasje bra for oss. 
 
FF: Skiftet lys i hallen, er ca halvveis. Vi må reparere kunstgress på Viksletta – mange 
hull og løsnet. Har fått tilbud om å overta ca 12 m2 gress som kan benyttes – vi legger 
dette inn i budsjett 2021. Vi må fylle på nytt granulat, ca 10 tonn – vi legger inn 35’ i 
budsjett. Oppfordre hovedlaget om å inngå avtale med HS ang 
fysioterapi/skadebehandling. Vi må oppfordre kommunen til å leie tid i Abra når gresset 
blir utilgjengelig. Har gjennomført møte med kommunen ang status Abra. Tanke om 
finansiering. J15? – invitere til et HIL/MIL samarbeid, følg opp med HIL og Petter. 
Brakkene – avklar med kommunen hva de evt kan bidra med. Kan vi oppgradere 
tribuneanlegget? Ramirent må få skilt 
 
ØH: Brøyting går fint. Avklar behov børstemaskin   
 
KR: Vann i kiosk? Morten L sjekker med Karl Stav 
 
ML: Flere interessante prosesser på gang 
 
SL: Info rundt henvendelse fra MIR, henvendelse fra Old Boys, signert årsberetning 
Abrahallen, status prosess kvalitetsklubb, kretsting gjennomført, kort info fra lagene. 
Siri sjekker forsikringsalternativ for Old Boys som bakgrunn for svar  

  



 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

2021/10 Status smittevern 
Diskusjon om erfaringer så langt, inkl hva andre avdelinger i MIL gjør. Vi bør oppfordre 
kommunen om å være mer spesifikk i infoen de gir – henvende oss til MIR om at de tar 
det med kommunen. Hvilke regler gjelder for andre klubber ved aktivitet i Abra, f eks 
RBK og gjennomføring av fotballskole i vinterferien? 
 
Vedtak – Vi har ikke registrert avvik og viderefører vårt konsept. Vi skal gi tydelig 
informasjon til lagene vedr smittevern og aktivitet. Ta kontakt med RBK og avklar 
vurderingene som ligger til grunn for aktivitet i Abrahallen.  

  

2021/11 Treneransettelser 
Mottatte innstillinger fra sportslig leder.  
 
Vedtak –  
G19: Sondre Øien (RT), Øystein Widding (RT), Kim Kvamstad Lervold (RT), Einar 
Ellingsen (L), Arild Moen (L), Beate Kvamstad (L) 
G16: Henry Hjelsvold (RT), Trine Raaen Winje (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 R Mjøs (L) 
Dsr:Aage Nordahl (L) 
J17: Haakon Schwabe (HT), Ingar Fossan (RT), Håvard S Solberg (RT), Asbjørn Fosså 
(RT), Petter Roksvaag (L)  

  

2021/12 Regnskap 2020 
Regnskapet ble gjennomgått på forrige styremøte. Et par endringer på regnskapet som er 
utsendt i forkant av dette møtet. 
 
Vedtak – styret godkjenner regnskap for 2020 som viser et driftsresultat på kr. 717 524 
og et årsresultat på kr. 526 198. Regnskapet legges fram på årsmøtet 

  

2021/13 Budsjett 2021 
Styret gikk igjennom forslag til budsjett basert på ordinært budsjett for 2020. Styret 
ønsker å redusere treningsavgift for seniorlagene, samt stimulere alle lag til økt aktivitet. 
Som følge av dette innstiller styret til et budsjett med et merforbruk på kr 755 850.  
 
Vedtak – styret innstiller overfor årsmøtet et budsjett for 2021 som skal stimulerer til økt 
aktivitet. Budsjettet legges frem for årsmøtet 

  

2021/14 Innkomne saker til årsmøte 
Ingen  

  

 

Neste styremøte: Etter årsmøtet  

02.03.2021 / Steinar Lille 


