
 MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE  
 

Møte:  7/2019 
Dag:  Mandag 24.september   
Kl.:  1830-2300 

Sted:   ES 
Tilstede: Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Fredrik Hov, Arve Moksnes, Morten Løvseth 
 
Forfall: Øyvind Holthe, Stein Olav Utigard, Siri Eide  
 
Saksliste: 
2019/37 – Kommentarer til innkalling (godkjenning referat 6/2019 gjort på mail)  
2019/38 – Orienteringsrunde styremedlemmer 
2019/39 – Sportslig opplegg 2020 
2019/40 – Ny ungdomsskole - Fotballs innspill 
   

Saksnr Saksopplysninger Ansvar Frist 

2019/37 Kommentarer til innkalling (godkjenning av referat 6/2019 gjort på mail) 
 
Vedtak – Ingen merknader til innkalling 

  

2019/38 Orienteringsrunde styremedlemmer 
Trenerkurs 1,2 og 3 blir gjennomført i Abra i høst, kunstgress rundt Viksletta fullført, 
byttet noe lys, Abratid i høst er man-tor-søn 1800-2100. Div sponsorforhold. Status 
utstyrssituasjonen (etterbestilling og rutiner ved nye spillere osv) - kjøper inn en liten 
buffer som Jan kan dele ut, avklarer løpende med Siri. Lagleder har kontakt med Jan ang 
uttak av utstyr til spillere – ikke spilleren selv. Shortser kan selges direkte fra Jan, betales 
med Vipps. Blå keeperdrakter kommet. Reservedrakter fortsatt ikke kommet.  
  
Vi avlyser høstcup – veldig svak påmelding. Januar 2020 er godkjent, påmelding åpnet. 
Vi søker om cup 6-9 år første helg etter påske 2020 (18/4). Lotteriet i gang. Kjøpe inn 
iZettle. Info om status garasje og søknad spillemidler.  

  

2019/39 Sportslig opplegg 2020 
Saken ble første gang behandlet i 2019/35, med følgende hovedmomenter: 
 

• Prosess startet i vår, mange deltakere, bred sammensetning 
• Hvordan skal fotballavdelingen fremstå fremover, og da særlig junior og senior 

begge kjønn? 
• Målet er å skape en god treningshverdag for alle lag med økt aktivitet  
• Ønsker å se jr og sr mer i sammenheng, både i trening og kamp – trene 

samtidig, men ikke nødvendigvis sammen 
• Forbedre logistikk og kvalitetssikring av aktivitet og belastning. For stor 

belastning i dag, og hospitering fungerer ikke som ønsket 
• Viktig at kommunisert opplegg rundt treningsoppmøte og spilletid følges opp  
• Vi må også skape luft mellom aktivitetene. Det skal være tid til annet 
• Felles kampdager jr/jr og sr/sr? 
• Breddetilbud alle 4 lag vil kunne komme av seg selv 
• Vi er ikke kategoriske på hvor stor aktivitet det legges opp til. Vi skal skape en 

god treningshverdag og god aktivitet. Spillernes medbestemmelse er viktig. Vi 
skal legge til rette for å skape et godt miljø. Åpenhet rundt avtaler hvor lite 
treningsoppmøte likevel kan gi spilletid. Skape forutsigbarhet i hverdagen 

• Vi vil kunne trenge eksterne trenere, en kombinasjon av intern og ekstern 
løsning for hvert lag. Viktig at nye trenere innpasser seg i klubbens ønsker 
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• Styret ber om at sportslig utvalg leverer et mer detaljert notat hvor 
konsekvenser belyses nærmere, herunder også økonomiske forhold. Styret er 

positive til at prosjektet videreføres, og er begeistret for den jobben som er lagt 
ned så langt. Vi ønsker å gjennomføre et nytt møte med sportslig utvalg innen 

utgangen av september. Det er en målsetning av sportslig opplegg for 2020 
fastsettes så raskt som mulig 

 
Hovedmomenter fra grundig notat mottatt fra sportslig (nye momenter): 
 

• Ønsker at sportslig opplegg 2020 fastsettes så raskt som mulig 
• Vi skal levere 5 seniorspillere fra J17 og G19 årlig 
• Det skal utarbeides en oversikt for spillerne som forteller hvilke treningsarenaer 

de skal tilhøre. Ikke statisk 
• Vi må utdanne flere ledere og trenere og ta bedre vare på dem 
• Mer teamarbeid på tvers av alderskull – sikre logistikk i trening og kamp 
• Prosjektet er mer rettet mot 2022 enn 2020 
• Vi ønsker 2 lag pr klasse (17/19/damer/herrer), men forstår at dette vil ta tid. 

Være forberedt på at 2020 kan bli en mellomsesong planmessig 
• Få inn den gamle «oppmannen» i lagene, ha kontroll på utstyret 
• Keepertrener og fysioterapeut 
• Solid sportslig utvalg, bredt sammensatt 

 
Styrets vurderinger i saken: 

• Ref samtaler vi har hatt med andre kvalitetsklubber vi naturlig kan sammenligne 
oss med, er det et fellestrekk at klubbene er «gode» på administrative rutiner og 
klubbdrift, men har mer å gå på rundt sportslige forhold 

• Vi mener at kvalitetsklubbkonseptet har slått til positivt for oss, og at det 
begynner å «sette seg» i MIL rundt administrative forhold. Vi er i all hovedsak 
fornøyd med hvor vi står i dag spesielt rundt forutsigbarhet for lagene og 
rettferdighet i være avgjørelser og prioriteringer 

• Vi ønsker fremover å være ambisiøse på sportslige forhold, og vil derfor i stor 
grad følge innstillingen fra sportslig utvalg 

• Vi ønsker at sportslig leder i stor grad skal prioritere denne rollen, og vil ikke se 
det som gunstig at denne trener lag oppe i aldersklassene 

• Vi ønsker at det etableres og opprettholdes et bredt sammensatt sportslig utvalg 
• Vi ønsker å heve trenerstatusen i klubben – innebærer også avlastning på utstyr 
• Vi ønsker å fortsette kulturbyggingen i MIL og legge til rette for dette også i 

lagene. Dette innebærer at vi må legge ressurser (midler) inn her 
• Vi er langsiktige og forstår at dette prosjektet vil ta tid å se i «full blomst» 
• For MIL er rettferdighet et viktig prinsipp. Vi er en klubb som skal være 

attraktiv for «våre», men dette skal ikke forhindre «utenbygds» fra å komme til 
oss. Likevel – vi kan aldri ikke «straffe» en lokal ved at denne må betale full 
treningsavgift, mens en annen blir «premiert» og får redusert treningsavgift 
fordi dette er det mest konkurransedyktige. Alle våre beslutninger skal tåle lys. 
Det mest rettferdige er at alle spillerne i disse 4 klassene får anledning til å 
oppnå 0 i betalt treningsavgift gjennom f eks dugnader! 
 

• Økonomi og ressurser (budsjett oversendt sportslig utvalg) 
• Vi ønsker at sportslig utvalg skal kunne prioritere innenfor sitt tildelte budsjett 

for enkelte kostnadsposter (merket (*)), men ikke flytte kostnader etter 
eksempelvis mindreforbruk andre poster 

• Det er viktig at klubben har kontroll på alle treneravtaler, og at slike avtaler 
følger samme rutine som øvrige avtaler i avdelingen   
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• Økonomi i forhold til 2019 – hvor skal det benyttes mer midler? 
o Treningsavgift jr/sr 2019 kr 3 250, årsmøtet fastsetter. Alle spillere gis 

i 2020 anledning til å jobbe denne ned til 0 gjennom dugnader. Spiller 
kan selv velge å betale fullt, eller f eks jobbe dugnad for 50 % 

o trenerlønninger 
o ekstrapåmelding av lag 
o spilleroverganger 
o forsikringer 
o ekstra utstyr (*) 
o ekstra støtte til turneringer og treninger (*) 
o flere bussreiser (kortere avstander) (*) 
o ekstra dommerkostnader 

 
Vedtak – MIL Fotball skal være ambisiøs på sportslige forhold fremover. I dette ligger at 

vi skal legge til rette for en god treningshverdag med økt aktivitet. Målet er å skape en 
god treningshverdag med økt aktivitet, spesielt for junior og seniorlagene. Dette skal 

ikke gå på bekostning av fokuset på barn og ungdom. Vi skal bli flinkere på lagenes 
logistikk både i trening og kamp, og skal gjennom kvalitetssikring av lagenes aktivitet ha 

kontroll på spillernes belastning. Spillernes medbestemmelse er viktig.  
 

Det skal offentliggjøres et notat basert på styrets vurderinger i denne sak. Styreleder skal 
være med når opplegget presenteres for lagene.  

2019/40 Ny ungdomsskole - Fotballs innspill  
Vi har mottatt dokumenter fra HS med tegninger for alternativene. Videresendt til styret.  
 

Vedtak – MIL Fotball ønsker at dagens idrettsareal (gressbane og løpebane) 
opprettholdes, men at gress byttes med kunstgress for å øke brukstiden. Vi har ikke 

spesielle meninger om de ulike alternativene som alle tilfredsstiller dette. Vi ønsker at 
HS gir en felles tilbakemelding fra idrettslaget 

  

 

Neste styremøte: Ikke fastsatt       28.09.2019 / Steinar Lille 


