
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  9/2017  

Dag:  Mandag 13.11.2017   

Kl.:  19.00-23.00 

 

Sted:   Klubbhuset  
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord (fra sak 63), Aage Nordahl, Anita Furuvik, Arve 

Moksnes, Øyvind Haugan, Marius Myrbekk, Rolf Martin Krey 
 
Forfall: Siri Eide 

 

Saksliste: 

2017/60 – Kommentarer til innkalling (referat 8/2017 godkjent på mail, samt sak 2017/59) 
2017/61 – Orienteringsrunde styremedlemmer, spesiell fokus på sak 2017/58 fra sist 
2017/62 – Avtale for administrasjonssekretær 
2017/63 – Ansettelse av trenerteam for 2018 
 

  
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2017/60 Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte 

Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat  

Steinar  

2017/61 Orienteringsrunde styremedlemmer 

 

Ulike momenter til oppfølging: Budsjett 2018, avtaleverk 

trenere 2018, garasjen, fakturering av MVGS og kommunen, 

dugnadspolicy, sponsoraktivitet 2017 og 2018, automatene i 

Abra, buss sponsor 2018, keeperopplegg, SFO, fiber Abra, 

trenerkursene. 

 

- Situasjon i G04 og sportslige forhold 2018 – stor diskusjon i 

styret. Hvor går klubbens grense for når vi skal tre inn å regulere 

«privat» aktivitet? Treninger? Cuper?    

 

Styret er kritisk til situasjonen som har oppstått i dette laget 

som følge av privat initiativ rundt treninger og cupdeltakelse. Vi 

ønsker at det skal gis likelydene tilbud til alle spillere i lagene. 

Følgelig burde særlig det private cupinitiativet blitt fulgt opp 

med et bredere tilbud. God kommunikasjon mellom 

trenerteam/foreldre er avgjørende.  

 

Styret legger ut informasjon på hjemmesiden angående dette. Vi 

oppfordrer til at det blir gjennomført et evalueringsmøte i g04 

rundt sesongen 2017.  

 

Styret skal ha fokus på evaluering av sportslig opplegg for 2017, 

samt se etter løsninger som forsterker vår modell.  

 

Styret presiserte at det innad i styret også må være god 

informasjonsflyt angående særlige forhold i lagene.  
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2017/62 Avtale for administrasjonssekretær 

Steinar orienterte fra møte med Siri. Avtalen er kvalitetssikret 

med tanke på arbeidsoppgavene.  

Vedtak – ny avtale for administrasjonssekretær vedtas  

      

2017/63 Ansettelse av trenerteam for 2018 

Sportslig leder orienterte om de vurderingene han har gjort 

rundt lagene, og kom med en innstilling for de fleste lagene i 

ungdoms- og seniorfotballen. Innstillingen omhandlet kun 

hovedtrenere. Styret diskuterte innstillingene etter at sportslig 

leder hadde forlatt møtet.  

 

Vedtak – ansettelse av hovedtrenere for sesong 2018 

Jenter 13 år – Lars Jakob Sørelv 

Gutter 13 år – Svein Erik Jektvik 

Jenter 14 år – Iren Hafsfjord 

Jenter 15 år – Kristian Malvig 

Gutter 16 – Joakim Forbord Robertsen (ansatt i sak 2017/59) 

Jenter senior – Thor Aune 

Herrer Senior – Knut Juel  

  

Neste møte: Ikke fastsatt  


