
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  4/2021 

Dag:  Tirsdag 25 mai 

Kl.:  1800 

Sted:   Klubbhuset 
Tilstede:          Frode Forbord,  Aage Nordahl, Caroline Baardsen,  Morten Løvseth, Kristina Mjøs, Bjørn 

Wilhelm Nilsen, Beate K Lervold, Siri Eide  
 
Forfall: Øyvind Holthe, Karen R Roland 

 

Saksliste: 

2021/30  kommentarer til innkalling( referat 04/2021 vedlagt)     alle  18.00 

 

2021/31  orienteringsrunde styremedlemmer                                  alle  18.15-18.30 

 

2021/32   malvik 2025 hva vil klubben                                                bkl   18.30-19.15 

 

2021/33   sportslig pr idag                                                                      pr    19.15- 19.30 

 

2021/ 34  senior herrer  hvor er vi pr i dag                                          th    19.30- 19.45 

 

2021/35   økonomi                                                                                  se/ ff  19.45-20.00 

 

2021/36   dugnader fremover                                                               cb   20.00-2015 

 

2021/37   status smittevern   veileder fremover                                krm / krr   20.15-20.45 

 

2021/ 38  status klubbhus/ baner                                                         aan/bwn   20.45-21.00 

 

2021/39  status sponsorer                                                                     ml     21.00-21.15        
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2021/40   eventuelt                                                                                  x 

 

  

Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2021-30 Kommentarer til innkalling (referat 11/20 er godkjent på mail)   

2021/31 Aage 

Malvikcupen – begge cupene (januar/april) 2022 er godkjent  

oppstartmøte i cupledelsen før ferien 

 

Kristina:  

Dialog med daglig leder rundt årshjulet 

 

Caroline:  
Garasje/Toaletter:  

Tilsynsvakter forespørres til renhold av garasje/kjøkken/ toaletter- mandag – 

fredag/Cathrine tar søndager 

 

Plakater - Smittevern må opp 

 

Avgrensinger på Viksletta må settes opp. 

 

Vedtak: vi starter med tilsynsvakter på viksletta. Aage tar 

info/opplæring av dem. 

 

Bjørn: 

Pris søppelbøtte Viksletta – 4 + 2 – (4790/2790) + moms/frakt 

 

Vedtak: Bjørn bestiller 

 

Viksletta  -nye krav bane:  informasjonskilt/skolist/ snødeponi/ 

håntering av granulat/ sluser/rister/en inn-utgang. 

 

 

Frode: 

Boikott VM? – innstilling skal sendes til Kretsen  

Skal opp på Tinget den 20. juni. 
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2021/32 Malvik 2025 hva vil klubben – presentasjon fra Beate 

- PowerPoint legges ved styremøtereferatet                                                 
  

2021/33 Sportslig pr idag     - utsatt , Petter er forhindret fra å 

møte                                                                   
  

2021/34 Senior herrer hvor er vi pr i dag 

Terje Hammerbukt – trener på år 2. Homogen gruppe spillere på 24. Totalt 35 

spillere har vært innom. Høyt treningsoppmøte 85%.  Det er dedikerte spillere, 

målet er intern rekruttere spillere til Seniorlaget. Det mangler det 

organisatoriske rundt laget, med lagleder/økonomi. Lagleder og oppmann med 

lokal tilhørighet er viktig og ønskelig.  

Det er høyt fokus på smittevern, strenge linjer på når de deltar på 

fellestreninger.  

Det ryktes av Malvik Senior lykkes om dagen.  

 

Seniorlaget ønsker tilbakemelding fra Styret hva som er målet for laget. 

 

Terje ønsker å ta UEFA A trener utdanning (180-200 søkere – 18-20 

kommer igjennom) søknad sendes til høsten.  

 

Terje er opptatt av å bygge merkevaren Malvik IL       

  

2021/35 Økonomi   

2021/36 Dugnader fremover 

Utlevering uke 23, lister går ut så snart som mulig. 

 
 

  

2021/37 

 

status smittevern   veileder fremover  

Smittevern:  

Retningslinjer pr i dag sier at seriespillet starter denne uka. Mulig nye 

retningslinjer etter møte i Trondheim Kommune onsdag 26.5.2021 

 

Barnefotballserie: 

Vedtak: HIL/MIL kjører barnefotballserie internt i kommunen 

 

Arrangement – 29/30 juni - Kraft – Jente 

Vedtak: arrangement utsettes på ubestemt gitt grunnet dagens 

smittesituasjon 25.5.2021 

 

Sprit dispenser må på plass 

 
                                

  

2021/38 status klubbhus/ baner         
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Neste styremøte:  

 

• Klubbhus – det må opprettes utvalg for nytt klubbhus, dette er 

oversendt Hovedstyret 

Midlertidig klubbhus på Viksletta – innstilling er oversendt fra 

Malvik Idrettsråd.  

 

• Baner – det jobbes godt med å få til et tilsvarende eller bedre 

anlegg enn dagens på ny grusbane. Friidrett  
                                                  

2021/39 Status sponsorer     

Morten jobber med noen nye. Viktig med kontakt mot hovedlag og håndball 

med tanke på nye sponsorer. Viktig at vi ikke jobber med de samme 

          

Vikhammer Strand går ut 2021 –  . Forslag til ny avtale  

Sparebank 1 –  er på plass 

EM 1  -   

Forslag:  

Karl Ove Bjørnstad –  

Ruta –  

 

 

                                                         

  


