MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE
Møte:
Dag:
Kl.:

8/2017
Mandag 2.10.2017
19.30-22.00

Sted:
Tilstede:

Klubbhuset
Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Anita Furuvik, Øyvind Haugan, Marius
Myrbekk, Siri Eide

Forfall:

Arve Moksnes, Rolf Martin Krey

Saksliste:
2017/54 - Kommentarer til innkalling (referat 7/2017 godkjent på mail)
2017/55 - Orienteringsrunde styremedlemmer
2017/56 - Lansering av ny hjemmeside
2017/57 - Innkjøp av 3v3 baner
2017/58 - Oppgaver og prioriteringer
Saksnr

Saksopplysninger

Ansvar

2017/54

Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte
Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat
Orienteringsrunde styremedlemmer
Ulike momenter til oppfølging, bla: Sponsorinntekter,
sponsorarrangement, lotteriet, varetellingsdugnad, garasjen,
banejobben, skade på mål, dugnad bane, dommermøte med
kretsen, treningstider etter høstferie, datalinje i Abra, MIL Cup
høst, ny cup januar 2018, info fra HS møte
Lansering av ny hjemmeside
Vedtak – ny hjemmeside for avdelingen lanseres snarest
Innkjøp av 3v3 baner
Spillform for 6 og 7 åringer er 3’er fotball. Dette er fastsatt av
kretsen, og vil bli videreført i 2018. MIL har ikke permanent
fotballtilbud for 6 åringene, men noe aktivitet gjennomføres ifm
allidretten. Alle cuper som skal gjennomføres for 6-7 åringer skal
være 3’er for å bli godkjent av krets. Her kan det også spilles
uten vant, men dette ansees ikke for å være attraktivt spesielt
med tanke på påmeldinger. Klubbkvelder/ barnefotballserien i
2018 vil være 3’er for de yngste. De aller fleste klubbene i vårt
område har gjort innkjøp av 3v3 baner, hvor det i all hovedsak er
valgt en leverandør som kretsen har anbefalt. Vi testet disse
banene under cupen sist helg, og våre antakelser om muligheter
for skade på kunstgress og noe svak konstruksjon ble i stor grad
bekreftet. Litt komplisert logistikk. Nettingbaner vurderes av
styret å være uaktuelle.
Vi anser derfor at det er 2 aktuelle baner – «kretsbanen» og en
bane vi tidligere har gjort undersøkelser rundt (UHER).
Vedtak: Mil Fotball kjøper inn 4 stk 3v3 baner med tilhørende
utstyr. Styret gir styreleder i avdelingen fullmakt til å velge

Steinar

2017/55

2017/56
2017/57

Frist

MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE
leverandør samt inngå kontrakt. Styreleder utarbeider
finansieringsplan og oversender styreleder MIL HL snarest.

2017/58

Oppgaver og prioriteringer
- Nye momenter til budsjett 2018
- Avtaleverk trenere 2018
- Garasjen
- Fakturering av MVGS og kommunen
- Dugnadspolicy
- Traktoroppfølging
- Ansettelse av baneansvarlig
- Sponsoraktivitet 2017 og 2018
- Sponsorforhold rundt MX og Adidas
- Avtale adm sekretær
- Avtale materialforvalter
- Automatene i Abra
- Buss sponsor 2018
- Keeperopplegg
- SFO
- Sportslige forhold 2018
- Trenerforum
- Verdimøte
- Trenerkursene
Ansvar for oppfølging av alle saker avklart.

Neste møte: Først gjennomføres et trenerforum. Styremøte med kun sportslig fokus i etterkant. Rett
etter høstferien.

