
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  8/2019 
Dag:  Torsdag 7.november   

Kl.:  1900-2300 

Sted:   ES 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Fredrik Hov, Arve Moksnes, Øyvind Holthe, 

Stein Olav Utigard, Siri Eide, Caroline Baardsen 
Forfall:  Morten Løvseth 
 
Saksliste: 
2019/41 – Hovedtrener herrer senior 2020 (vedtatt på mail) 
2019/42 – Hovedtrener damer senior 2020 (vedtatt på mail) 
2019/43 – Kommentarer til innkalling (referat 7/2019 godkjent på mail)  
2019/44 – Orienteringsrunde styremedlemmer 
2019/45 – Status treneransattelser 2020 (Petter orienterer) 
2019/46 – Status økonomi pr oktober og prognose for 2019 
   

Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2019/41 Hovedtrener herrer senior 2020 
Innstilling mottatt fra sportslig utvalg: Terje Hammerbukt ansettes som hovedtrener. 
Styret behandlet saken på mail. 
 
Vedtak – Malvik IL Fotball ansetter Terje Hammerbukt som hovedtrener for 2020- 

sesongen. Styreleder fremforhandler avtale som godkjennes av styret før signering  

  

2019/42 Hovedtrener damer senior 2020 
Innstilling mottatt fra sportslig utvalg: Nora Skille ansettes som hovedtrener. Styret 
behandlet saken på mail. 
 
Vedtak – Malvik IL Fotball ansetter Nora Skille som hovedtrener for 2020- sesongen. 

Styreleder fremforhandler avtale som godkjennes av styret før signering 

  

2019/43 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 7/2019 gjort på mail) 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2019/44 Orienteringsrunde styremedlemmer 
Cup 2020, Cup vår 2020, status J13 case, vasking av medlemslister, opplæringsmøtet 
ang medlemsregister, møte med RBK, status dugnader og innbetalinger, status garasje og 
fullføring, evalueringsmøte med krets ang kvalklubb, gjennomført 2 trenerkurs, div 
sponsorforhold, alle lag får sin egen mailadresse, prosess ny ungdomsskole, izettle, 
jenteløftet, dommerkontakt, Velen høst 2020,Surveymonkey,  

  

2019/45 Status treneransettelser 2020  
Petter, Allan og Marius M deltok og orienterte. Høy aktivitet i gruppen som også inkl FF 
og sporadisk andre. Spillermøter til uka. Vi har mange trenere på plass, men har ikke 
hovedtrenerløsning klar for enkelte lag. Allan orienterte fra barnefotballen, lagene har 
fortsatt aktivitet. Følger opp lagene ang sammenslåinger.  
 
Vedtak – tas til orientering  

  

2019/46 Status økonomi pr oktober og prognose for 2019  
Siri gikk igjennom regnskap pr oktober. Bra tall. Ser ut til at vi kommer ut bedre enn 
budsjett. Gjennomgang av garasjekonto.  

  

Neste styremøte: Styremøte 9/2019 - Torsdag 21. nov kl 1900 ES (Sportslig opplegg 2020, treneransettelser) 

Styremøte 10/2019 - Søndag 8. des kl 1300 Svebergtunet inkl lunsj (Budsjett, årshjul)    

          10.11.2019 / Steinar Lille 


