
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  03/2018 

Dag:  Søndag 6. mai 

Kl.:  18.00-23.00 

Sted:   Klubbhuset  
Tilstede: Steinar Lille, Aage Nordahl, Anita Furuvik, Marius Myrbekk, Stein Olav Utigard, Rolf 

Martin Krey, Arve Moksnes, Siri Eide 
 
Forfall: Frode Forbord 

 

Saksliste: 

2018/13 - Kommentarer til innkalling og godkjenning av referat 
2018/14 - Orienteringsrunde styremedlemmer 
2018/12 - Dugnadspolicy (se vedlegg) 
2018/15 – Status økonomi 
2018/16 – Sportslige forhold i avdelingen (se vedlegg - konfidensielt) 
 
 

  
Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2018/13 Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte 

Kommentarer til innkalling, ingen kommentarer. Referat 02/2018 ok. 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling og referat 

  

2018/14 Orienteringsrunde styremedlemmer 

Liverpoolturen med kretsen 20-23. april, banefordeling, oppstart av «foreldrelag» på 
damesiden (70 interesserte), sponsoravtaler, dugnad på banen, dopapirdugnad, MC 7-10, 
mye positivitet i avdelingen nå, god opplevelse på Lerkendal i går RBK-RIL hvor vi 
stilte med mange lag fra barnefotballen inkl beachflagg, dommerkurs G/J13, 17 gutter 
junior skal til Tyskland 18 mai, støtte til lagsinnkjøp av div utstyr: bag, shorts, sokker 
dekkes 50% av klubben gitt at det bestilles felles av lagene, støtte til transport til 
bortekamper, status garasje, fakturering av spillere over 18 for treningsavgift, 
egenmelding kvalitetsklubb, senior herrer sponses med 5 pizza på hver hjemmekamp, 
SMN har tildelt oss 2 x kr 10 000 som skal brukes til å forbedre avfallshåndtering, 
ubetalt treningsavgift for senior og junior tas ut av FIKS, blomster ved skader 

  

2018/12 Dugnadspolicy  

Arve Garberg tilrådte møtet.  
SL innledet og orienterte om at saken startet i 2017, og at et utvalg ble satt ned. Notat er 
utarbeidet av i hovedsak AF og SE. Arve orienterte rundt temaet, gjennomgang av viktig 
momenter: 

- Klubben må være sjef, ikke tilstrekkelig å bli «orientert» av lagene 
- Klubben kan i stor grad bestemme hvordan spons og dugnad skal innrettes og 

om enkelte lag/grupper skal prioriteres, innenfor de lovlige rammene. 
Skjevfordeling er OK om det er full åpenhet om dette  

- Viktig: Lønnsutfordringer og arbeidsgiveravgift – klubb må ha kontroll 
- Det må bli aksept for at dugnad og spons tilfaller avdelingen i større grad, og 

ikke rettes inn mot enkelte lag – AGs erfaring fra andre klubber er at dette ikke 
er bra på sikt, flere eksempler hvor ting har gått virkelig galt 

- Likhetsprinsipp avgjørende – forutsigbarhet  
- Samtidig: Viktig å opprettholde nivået og engasjementet til ildsjeler 
- Poeng: Vi ønsker naturligvis ikke å redusere/begrense spons/dugnader. Men, vi 

ønsker at klubben skal ha kontroll og prioritere, unngå klubb i klubben 
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- Spillerkontoer: Ikke et godt begrep siden det er lagets/klubbens penger uansett 
når alt kommer til alt. Ingenting tilhører den enkelte spiller, men 
«internregnskap» kan gjerne benyttes for eksempelvis å jobbe inn egenandeler. 
Premiere de som stiller opp, samt unngå «freeriders». Spillerkontoer kan ikke 
brukes til å betale personlige utgifter, f eks treningsavgift – havner fort i 
lønnsutfordringer. Heller aldri aktuelt å betale ut «lommepenger»  

- All spons skal gå igjennom klubb for å avklare evt motsetninger 
- I prinsippet skal også all dugnad gå igjennom klubb for avklaringer, i praksis 

setter vi en beløpsgrense. Faktureres av klubb – aldri lag 
 
Vedtak – SE, AF og SL fullfører dokumentet med bakgrunn i det som er utsendt, samt de 

momenter som kom frem under behandling av saken. Styret godkjenner på mail 

2018/15 Status økonomi 

Siri gikk igjennom resultatregnskap pr april og svarte på spørsmål. Ingen store uforklarte 
avvik hverken på inntekts- eller kostnadssiden.  
 
Vedtak – orienteringen tas til etterretning  

  

2018/16 Sportslige forhold i avdelingen  

Knut Lorvik og Petter Roksvaag tiltrådte møtet. 
Orientering unntatt offentlighet.  
 
Petter orienterte om sesongen så langt, og at vi har flere solskinnshistorier. Trenerforum 
ungdom/jr/sr er gjennomført med bra tilbakemeldinger. Fokus er å framsnakke egen 
klubb. Nytt trenerforum for barn 8/5.   
 

Vi ønsker å invitere til et bredt sammensatt møte (styret, sportslig og trenere) så fort som 
mulig for å diskutere nærmere «vår identitet», og hva vi allerede nå skal begynne å 
kommunisere for 2019! Vi ønsker innspill og eierskap ute i avdelingen. 
 
Vedtak – Unntatt offentlighet 

  

 

Neste styremøte: søndag 27. mai kl 18.00, klubbhuset  

 

07.05.2018/Steinar Lille 


