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

7/2017
Mandag 5. september
19.00-22.30

Sted:
Tilstede:

Klubbhuset
Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Anita Furuvik, Marius Myrbekk, Øyvind
Haugan, Kenneth Lund

Forfall:

Rolf Martin Krey, Arve Moksnes, Siri Eide

Saksliste:
2017/46 - Kommentarer til innkalling (referat 6/2017 godkjent på mail, samt sak 2017/45)
2017/47 - Orienteringsrunde styremedlemmer
2017/48 - Malvik cupen høsten 2017
2017/49 - Tildeling kiosk i Abrahallen 2. halvår 2017
2017/50 - Treningsavgift 2017 ved endring i lagsforhold
2017/51 - Status økonomi pr august med prognose for året
2017/52 - Garasje på Viksletta
2017/53 - Sportslige forhold
Saksnr

Saksopplysninger

2017/46

Kommentarer til innkalling og godkjennelse av referat (referat 6/2017
godkjent på mail, samt sak 2017/45)
Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat
Orienteringsrunde styremedlemmer
Ulike momenter til oppfølging, herunder nettbasert lagring,
sponsoraktivitet, 3v3 baner, bruk av Abra høsten 2017, keeperopplegg,
Cup 30/9 6-10 år, Fotball lotteri, varetelling Coop, SFO sak, treningsavgift
og FIKS, Velen, anleggsansvarlig, hjemmeside, rekruttering og
informasjon nytt kull, medarbeidersamtaler, sportscamp på Frøsø

2017/47

2017/48
2017/49
2017/50

2017/51

Malvik Cupen høsten 2018
Vedtak – Orientering tas til etterretning. AaN varsler styret nærmere
dersom det skulle bli behov for å avlyse cup
Tildeling kiosk i Abrahallen 2. halvår 2017
Drift av kiosk i Abrahallen for 2. halvår 2017 tildeles jenter junior/senior
Treningsavgift 2017 ved endring i lagsforhold
Vedtak – Vi tilbakebetaler treningsavgift der utøver har sluttet før
terminen starter, eller som følge av at avdelingen har endret tilbud. Ny
sats for nytt tilbud herrer junior er kr 400 for andre termin. De som følger
senior betaler ordinær avgift
Status økonomi pr august med prognose for året
Vedtak - Orientering tas til etterretning

Ansvar Frist

AaN

SL

SL

MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE
2017/52

2017/53

Garasje på Viksletta
Vedtak – Vi ønsker at garasjen skal bygges i henhold til vedlagt tegning,
og at eventuelle endringer gjøres etter byggestart innenfor gjeldende
regler. Styreleder i MIL hovedlag og fotball holder kontakt med
kommunen angående søknadsprosess og godkjenning, samt økonomisk
støtte.
Sportslige forhold
Vedtak – Orientering tas til etterretning. Styret skal i høst gjennomføre
en evaluering av årets sportslige opplegg i forberedelse av 2018

Neste møte: neste styremøte: Ikke fastsatt
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