
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  4/2021 
Dag:  Torsdag 29. april  

Kl.:  18.00 – 21.20 

Sted:   Abrahallen 
Tilstede: Frode Forbord, Aage Nordahl, Kristina Raaen Mjøs, Bjørn Wilhelm Nilsen, Beate Kvamstad 

Lervold, Karen Raaen Roland, Siri Eide  
  
Forfall: Caroline Baardsen, Øyvind Holthe, Morten Løvseth 
 
Saksliste: 
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2021/24 Orienteringsrunde styremedlemmer                                  

2021/25 Status                                                                    

2021/26 Dugnader. Status cup 6-9 år                                                                    

2021/27 Økonomi                                                 

2021/28 Prosjekter fremover, kvalitetsklubb                                                              

2021/22    Eventuelt                                                                                 
 
  

Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2021/23 Kommentarer til innkalling (referat 03/2021 vedlagt). 
Godkjent på mail. 
 

  

2021/24 Bane/anlegg (Bjørn) 
Dugnad på bane og anlegg ble gjennomført 24. og 25. april; bytting av nett, 
målene har fått nye hjul, innbytterbenker ble feset, plukking av søppel. 
 
 Vi har fått tilbud på nye søppelbøtter: 

• Bøtter på 50 L for å henge på vegg: 6600,-  
• Enkeltstående bøtter 170 L: 10 150,- 
• Vi sjekker alternative leverandører 

 
Diskusjon rundt vedlikehold av dekket på Viksletta 

• Vi fyller på med granulat som vi allerede har liggende 
• Fortsetter med overflaterens 

 
Vasking/ rengjøring av dekket planlegges i løpet av mai 2021. 
 
Det er ikke behov for service på traktor pdd. 
 
Det bør ryddes i garasjen. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Bjørn 
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Nye reklameplakater er bestilt: 
• Rundt banen 
• Tak tribune 
• Fremkant tribune 
• Malvikcup 
• MIL-logoer 
• Kvalitetsklubb 

 
Totalpris (inkl lift og MIL skrur opp noe selv) 38 500,- (eks MVA) 
 

2021/24 Cup’er (Åge) 
Hovedcup er godkjent (gjennomføres januar 2022). 
Minicup er godkjent (gjennomføres april 2022). 
 
Oppfordrer Malvik-lag til å melde seg på først. 
 

  

2021/24 Kvalitetsklubb (Kristina/Karen) 
Det jobbes med å finne en og mal for årshjul. Malvik idrettslag har akkurat 
startet med utarbeidelsen av et årshjul og fotballavdelingen bør følge samme 
mal. Vi tar kontakt med leder i idrettslaget for innspill. 
 
Alle i styret sender sine oppgaver på mail til Kristina. 
 

 
 
 
Kristina/ 
Karen 
 
Alle 

 

2021/24 Nytt klubbhus MIL (Frode/Åge) 
Ønsker å bygge et nytt klubbhus over tribunen på Viksletta. 21 brakker med 
vinduer på begge sider, kafe i midten, platebelagt, stor MIL-logo, belysning 
under. 
 
Midlertidig klubbhus MIL Fotball (Frode/Åge) 
Åtte brakker (4+4) mellom garasjen og samfunnshuset. 
 
Arbeidsgruppe – Utbygging/nye baner 
Arbeidsgruppen sitt mandat er baneflater. Nye klubbhus bør frontes av hoved-
laget. Det har kommet inn tilbud som arbeidsgruppen jobber med, og ulike 
løsninger diskuteres. 
 
Det ble for 24 år siden er gitt spillemidler til gressbanen på Vikhammer, og man 
inngikk da en avtale om at banen da skal være tilgjengelig i de neste 30 årene. 
Når banen nå blir fjernet vil MIL få en regress hvor mest sannsynlig hele 
summen må tilbakebetales, 894 000,- 
 
Det må søkes om nye tippemidler for den nye banen. 
 
 
 
 

  



 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Ny kunstgressbane (Frode/Åge) 
Vi ønsker å skaffe oss litt informasjon om hva som er mulig. Hvis vi på nytt får 
spillemidler skal banen driftes i 30 år, så vi må være framtidsrettet i våre planer 
om anlegg og bane. 
Vi ønsker et pristilbud på varme på en nye kunstgressbanen 
 

2021/24 Smittevern (Frode/Kristina) 
 
Gjenåpningsplan med 4 trinn. Henviser til Trøndelag fotballkrets sine sider. 
 
Vi tror ikke det er reelt å spille serie før sommeren. 
Vi bør informerer videre ut i klubben om det vi vet pr. nå om 
gjenåpningsplanene. Dette sendes til lagene og det legges ut på facebook. 

 
 
 
 
 
 
Kristina/ 
Frode 
 

 

2021/25 Dugnader (info fra Caroline) 
Toalettpapir: 
Frivillig dugnad i år som i fjor pga korona. 
Det sendes ut mail i løpet av helgen 1. og 2. mai. 
Utlevering Abrahallen i år som i fjor i begynnelsen av juni. 
Pris: 300,- /sekk 
Ikke betaling med Vipps i år. 
 
Dugnadsinntektene går til cup-støtte, drakter, baller, utstyr o.l. Det bør 
informeres om dette ut til lagene. 
 
Kick off’en gikk bra. 
 

  

2021/26 Økonomi (Siri) 
Kvartalsrapport er laget. 
Utfordringer med at noen lag ikke har betalt treningsavgift. 
Noen utfordringer med regnskapssystemet. 
Vi lager egne prosjektregnskap (toalettpapirdugnad, fotballskole osv). 
 
Korona: 
Det legges i år opp til en dekningsgrad på 50 % på avlyste arrangement (f.eks 
Malvik-cup’en). 
 
Det tas en beslutning om Norway cup skal gjennomføres i andre uken i mai, 
dette mtp kostnader for deltakelse på denne cup’en. 
 

  

2021/28 Prosjekter fremover, kvalitetsklubb (Beate) 
Arbeidet er startet med prosjektgruppen og det er laget en prosjektplan. 
 
Gruppen består av: Knut Lorvik, Arve Garberg, Bjørn Vikhammermo, Marit 
Valla, Kristina Raaen Mjøs, Karen Raaen Roland, Espen Stav Hansen 
 
Kick-off: 19.04.21 
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Skal bruke hele sesongen på dette prosjektet. 
 
Det blir gjennomført workshps og «en til en» møter. Man håper også at man 
kan ha større samlinger etter hvert. Det har kommet inn et innspill på at vi også 
bør ha en spørreundersøkelse 
Det er innhentet tilbud på en slik undersøkelse BDO på 8000 - 17 000,- 
 
Vedtak:  vi bestiller dette fra BDO 
 
Prosjektet skal etter hvert presenteres for Trøndelag fotballkrets. 
 
Vi ønsker å nå ut til flest mulig. 
 
Det bør lages en prosjektredskap og dette må legges fram for hovedstyret MIL. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Frode 

2021/22 Eventuelt 
Kodelås: 
Vi bør på nytt vurdere kodelås på toalettene, kiosken og garasjene på Viksletta. 
Vi sjekker ut videre. 
 
Norway cup: 
Vi får vite andre uken i mai om Norway cup arrangeres. 
Vi bør snarest sende ut informasjon til de aktuelle laglederne/trenerne om 
påmelding, felles buss osv hvis cup’en gjennomføres. Det informeres også om 
at klubben kan arrangere et alternativ treningsopplegg i Trøndelag hvis det ikke 
blir Norway cup. 
 
Dommerregninger: 
Dommerregninger skal nå leveres i FIKS. I FIKS har man oversikt over hvor mye 
som er utbetalt med tanke på skatt osv. Alle dommerne har fått tilgang til FIKS, 
og de har fått info fra Trøndelag fotballkrets om dette. MIL Fotball bruker tiden 
fram mot sommeren på å informere klubbens dommere om dette. 

 
 
 
Siri 
 
 
 
 
Frode 

 

 

Neste styremøte: 27/5-2021   klubbhus storsal Viksletta  18.00-21.30 


