
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  1/2021 

Dag:  Torsdag 28. januar   
Kl.:  1800-2100 

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

Baardsen, Kristina Mjøs, Øyvind Holthe, Bjørn Wilhelm Nilsen, Siri Eide  
 
Forfall:  
 
Saksliste: 
2021/01 – Kommentarer til innkalling (referat 11/2020 er godkjent på mail) 
2021/02 – Orienteringsrunde styremedlemmer 
2021/03 – Status smittevern 
2021/04 – Treneransettelser 
2021/05 – Regnskap 2020 
2021/06 – Budsjett 2021 
2021/07 – Forberedelser til årsmøtet  

   
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2021/01 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 11/2020 godkjent på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2021/02 Orienteringsrunde styremedlemmer  
FF: Treningene er i gang, tilsynsvaktene også – har egen instruks. Abra så å si fullt 
utleid. Følger opp at de over 20 ikke trener inne. Lagene har ansvar selv for registrering 
og smitte, men tilsynsvaktene følger opp – vasker og merker. Viksletta brukes og, 
romslig med plass, ikke spesielt smittevern. Påregne at håndball forskyves ut over våren. 
Det jobbes med å innhente pris på skifte av dekke på SalMar, Abra og ny bane Viksletta.  
 
ML: Lovende samtaler med flere. Må få mer oversikt over avtale med NorContact og 
uttak av utstyr.  
 
AaN: Ny cup under planlegging, 17-18/4. Må avklares nærmere ang smittevern. 
Kapasitet på 160 lag. Endelig avklaring før påske.  
 
FH: Må kjøpe granulat til Viksletta i år.  
 
ØH: Sjekk om vi kan kjøpe traktorutstyr. Brøyting Viksletta går fint.  
 
CB: Få til et foreldremøte for nytt kull før påske. Kick-off i etterkant. Allan 
gjennomfører demoøkt. 
 
SL: Info rundt skole og kunstgress, info valg MIR, info prosess resertifisering 
kval.klubb, MVA regnskapet, info nytt regnskapssystem  

  

2021/03 Status smittevern 
Diskusjon om erfaringer så langt. Viser også til siste møte 2020 hvor vi gikk gjennom 
erfaringene så langt. 
 
Vedtak – Vi har ikke registrert avvik og viderefører vårt konsept. Vi skal gi tydelig 

informasjon til lagene vedr smittevern og aktivitet.  
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2021/04 Treneransettelser 
Info rundt lagspåmelding og status i lagene pt. Ingen nye treneransettelser 

  

2021/05 Regnskap 2020 
Siri gikk igjennom regnskapet slik det foreligger nå. Regnskapet er ikke endelig lukket 
for 2020, så det vil være behov for en endelig godkjenning. 

  

2021/06 Budsjett 2021 
Steinar gikk igjennom opprinnelig budsjett for 2020, samt koronajusterte versjoner. 
Vi ønsker å stimulere aktivitet i 2021, og vil legge mer midler inn her. Vi vil for øvrig 
videreføre hovedtrekkene fra budsjettet for 2020 i 2021. Budsjett for 2021 tas opp på 
neste styremøte. 

  

2021/07 Forberedelse til årsmøtet 
Årsmøtet gjennomføres 4/3. SL legger ut info og innkalling på FB, herunder frister for 
innmelding av saker. 
 
Vi har et felles ansvar for å sørge for at valgkomiteen får gode kandidater.  

  

 

Neste styremøte: 18/2  

11.02.2021 / Steinar Lille 


