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

10/2017
Søndag 10. desember
18.00 – 00.00

Sted:
Tilstede:

Klubbhuset
Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Anita Furuvik, Marius Myrbekk, Øyvind
Haugan, Arve Moksnes, Siri Eide, Arve Garberg (sak 2017/69)

Forfall:

Rolf Martin Krey

Saksliste:
2017/64 – Kommentarer til innkalling (referat 9/2017 godkjent på mail)
2017/65 – Orienteringsrunde styremedlemmer
2017/66 – Ansettelse av trenerteam 2018
2017/67 – Evaluering av sportslig ledelse 2017
2017/68 – Ansettelse av sportslig leder 2018
2017/69 – Budsjett 2018
Saksnr

Saksopplysninger

2017/64

Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte
Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat
Orienteringsrunde styremedlemmer
- Loddbøker, dopapir, kiosk Abrahallen, Malvikcupen 2018,
sponsor 2017 og 2018, Abrahallen fiber, keepertrener 2018, MX
Spons og Adidas avtale, Kretsmøtet og nye spillformer, garasje
og byggesøknad, duk til snø, 3v3 baner bidrag fra Hovedlaget og
sponsorer, traktor OK, Hovedlag info fra møtet sist, G2004
foreldremøte avholdt, Idretts SFO (IFO) godkjent i Hovedlaget,
avtaleverk trenere, driftstilskudd MVGS og kommunen,
automatene Abra, buss 2018, treningsøkta.no, dugnadspolicy
Ansettelse av trenerteam 2018
Ingen innstillinger fra sportslig leder. SL har vært i kontakt med
alle lag i ungdom og eldre (unntatt J15), og fått tilbakemeldinger
fra de fleste.

2017/65

2017/66

MIL vil ansette trenerteam for barnefotballen så snart som mulig
i 2018.
Sjekk sak 2017/61 for hovedtrenere.

Vedtak
J13 – Asbjørn Fosså og Tormod Haugen: rolletrenere
J13 – Roger Johannesen: lagleder
J14 – Ingar Fossan: rolletrener
J14 – Øyvind Sporstøl og Rigmor Fillingsnes: lagledere

Ansvar

Frist

MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE
G14 – Haakon Schwabe og Bjørn Granum: hovedtrenere
G14 – Marius Aspaas: rolletrener
G14 – Lars Jørgen Utne: lagleder
J15 – Øyvind Haugan, Enok Enoksen og Per Øyvind Markussen:
rolletrenere
J15 – Sven Erik Bjørgan: lagleder
G16 – Øystein Widding, Trond Myrstad, Knut Johnsen og TrondArve Hjelsvold: rolletrenere
G16 – Arild Moen: lagleder
J17 – Petter Roksvaag: hovedtrener

2017/67

2017/68
2017/69

H Sr: Geir Ellefsen: rolletrener
H Sr: Kay Ivan Rovik: lagleder
Evaluering av sportslig ledelse 2017
Grundig diskusjon. Vi er ikke fornøyd med hvordan vi som
klubb og styre har løst organiseringen av det sportslige i 2017.
Det har ikke fungert optimalt å benytte treneransvarlige med
ansvar for spesifikke grupper. Her må vi gjøre en endring. Vi må
også se på strukturdelen av det sportslige, eksempelvis
gjennomføring av trenerforum.
Vedtak - Orientering tas til etterretning. Evaluering fortsetter
frem mot neste styremøte.
Ansettelse av sportslig leder 2018
Sak utsatt til neste møte.
Budsjett 2018
Momenter som må passes spesielt på:
- Arbeidsgiveravgift på all lønn og fritak treningsavgift (14,1%).
Vi avventer nærmere behandling her.
- Avskriv garasje på 10 år
- Støtte til jr tur j/g 2018
- Nye drakter utsatt til 2019
- Sponsorinntekter avdeling og hovedlag må kvalitetssikres
- Lagskontoer må inn, både balanse og inntekter/kostnader
- Skatteplikt kiosk utenfor eget arrangement
Vi gikk igjennom regnskap pr nov og laget et estimat for 2017.
Kommer bedre ut enn budsjett. Vi laget samtidig et førsteutkast
til budsjett for 2018, vedlagt dette referat.
Vedtak – førsteutkast til budsjett tas til orientering. Vi tar sikte
på å lage endelig budsjett for 2018 senest i februar 2018.
Forhold rundt utstyr til spillere og evt endring i treningsavgift
skal avklares nærmere

Neste møte: neste styremøte: Ikke fastsatt
11.12.2017/ Steinar Lille

