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SAKSLISTE ÅRSMØTE I MALVIK IL HÅNDBALL 

DATO: 28.02.2018 

STED: STORSALEN PÅ KLUBBHUSET, VIKHAMMER 

 

1. Konstituering 

2. Åpning 

3. Godkjenning av innkalling 

4. Godkjenning av dagsorden/saksliste 

5. Valg av møteledelse 

6. Valg av møtesekretær 

7. Valg av 2 protokollunderskrivere 

8. Godkjenning av årsmelding 

9. Godkjenning av regnskap 2018 og budsjett 2019 

10. Innkomne forslag 
a. Avdelingshåndbok opprettes og vedtas av Styret. Økonomiske retningslinjer flyttes 

inn i Avdelingshåndbok. 
11. Valg 
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ÅRSBERETNING FRA STYRET 2018 

 

Nytt styre ble valgt inn i årsmøte den 01.03.2018. Styret gjennomfører som hovedregel månedlige 

styremøter og referatene publiseres på våre hjemmesider. I juni gjennomførte vi en samling for 

styret og sportslig utvalg med evaluering av sesongen og grunnlag for videre satsing, og det ble 

vedtatt ny organisering av Sportslig Utvalg. I august ble det inngått ny kontrakt med Sportslig leder. I 

november avholdt vi vårt årlige informasjonsmøte for alle lagledere og foreldrekontakter, med 

informasjon fra utvalgene og om årshjulet for håndballavdelingen i sesongen 2018/19. Det er i 2018 

utviklet ny hjemmeside og facebook-profil til håndballen, som ble lansert på nyåret i 2019. Det er 

også jobbet med utvikling av en avdelingshåndbok, som vil ferdigstilles i 2019. 

Styreleder er representert i Malvik IL sitt hovedstyre. 

Klubben har deltatt på arrangement/samlinger i regi av Sone Trondheim, samt hatt besøk av 

klubbkontakt i et styremøte. 

Malvik Cup ble også i 2018 arrangert i samarbeid med Hommelvik IL Håndball, med et 

arrangementsutvalg med 8 medlemmer. I februar 2018 hadde vi 105 deltakende lag i klassene J/G 

10, J/G 11, J/G 12, J/G 13, J/G 14 og J15, som tilsvarte en økning på 20 % sammenlignet med året før. 

I november arrangerte vi cup for aldersklassene J/G 7, J/G 8 og J/G 9 med totalt 71 deltakende lag. 

Dette er på samme nivå som året før.  

 

SPILLERE OG ÅRSKLASSER 

Pr. 31. desember 2018 (2017) har Malvik IL Håndball 300 (315) spillere i aldersgruppen 7 år til 15 år. 

Vi har 122 (129) gutter fordelt på alderen 7-15 år, og 178 (185) jenter mellom 7-15 år. 

Vi starter opp med håndball for 6 åringer (2012) i januar hvert år. Dette vil si at vi i rapporterte 

medlemstall inkluderer årskullet som går til VHK våren 2019, men ikke årskullet som starter opp 

januar 2019. Vårsesongen 2019 er vi 323 utøvere. 

Antall utøvere fordelt på årstrinn 2018 (2017): 

Årstall Gutter Jenter Totalt 

2003 10 (11) 18 (28) 28 (39) 

2004 18 (21) 16 (18) 24 (39) 

2005 0 (12) * 21 (23) 21 (35) 

2006 15 (16) 18 (17) 33 (33) 

2007 18 (19) 19 (19) 37 (38) 

2008 14 (17) 23 (16) 37 (33) 

2009 14 (13) 18 (21) 32 (34) 

2010 20 (20) 26 (28) 46 (48) 

2011 13 (8) 19 (13) 32 (21) 

Totalt 122 (129) 178 (185) 300 (315) 

2012 9 14 22 

Totalt (inkl. 2012) 131 (137) 192 (198) 323  (336) 
*Gutter 2005 ble høsten 2018 slått sammen med Hommelvik Håndball. Dette er i henhold til avtale om sammenslåing av 

mindre årsklasser mellom HIL og MIL. 
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STYRETS SAMMENSETNING 

Styret i Malvik IL Håndball har i 2018 bestått av følgende personer: 

Leder    Gunn Jorun Widding 

Nestleder    Kjersti Fikse Ness (permisjon fra høsten 2018) 

Økonomiansvarlig  Dagrun Hindseth 

Sekretær   Heidi Gulbrandsen 

Kiosk- og dugnadsansvarlig Espen Stav Hansen 

Styremedlem   Kari Aftret Ready 

    Berte Breivik Vaag 

 

ÅRSBERETNING FRA KIOSK- OG DUGNAD 2018 

Kiosk- og dugnad har i 2018 bestått av følgende personer: 

Leder    Espen Stav Hansen 

Medlemmer   Elin Sivertsen   

   Hanne Thoresen  

    Elin Gartland  

 

Kiosk- og dugnadskomitéen har i 2018 bestått av fire personer, og arbeidsoppgavene har 

hovedsakelig dreid seg om drift og oppfølging av kiosken i Malvikhallen og gjennomføring av 

dugnader, bl.a. toalettpapir og cup-arrangementer.  

Komitéen har i 2018 erfart et godt samarbeid mot lagene og en meget god oppfølging fra 

foreldrekontakter og lagledere. Dette samarbeidet er helt avgjørende for all kommunikasjon med 

tanke på kioskvakter og dugnadsoppsett. Det er avgjørende at dette samarbeidet ivaretas og 

videreutvikles videre.  

Vi har svært få tilfeller hvor lag ikke møter til oppsatte dugnadsvakter, både ved ordinær drifting av 

kiosken i Malvikhallen og i forbindelse med cup. Her må mye av æren legges til god oppfølging fra 

foreldrekontakter og lagledelse. 

 

Kiosk 

Komitéen har i stor grad videreført sortimentet i kiosken fra forrige år og har en intensjon om å 

gradvis tilby noe smartere idrettsmat. Dette er også i tråd med idéene rundt konseptene «Sunn 

idrettshall» og «Smart idrettsmat», som vurderes ytterligere videreutviklet i kommende år. 

Omsetningen i kiosken har økt i 2018, og betaling via Vipps og bankterminal har økt til fordel for 

kontanter.  
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Dugnad 

Toalettpapirdugnaden ble gjennomført 26. november 2018, med utlevering av papir fra Messebygget 

på Midtsand. Som tidligere år var obligatorisk uttak seks sekker per spiller, med søskenmoderasjon 

på 3 sekker per spiller. I tillegg var det mulighet til å kjøpe seg fri fra salg. I 2018 var det flere enn 

noen gang som benyttet seg av denne muligheten. Praktisk utlevering av papir ble utført på en god 

måte og foresatte møtte mannsterke for å fylle opp biler med papir. Av nær 200 spillere som deltok 

på dugnaden var det kun 3 stk. som ikke hentet sin bestilling. Det må sies å være meget bra! I 2018 

ble oppfølging og innbetaling av penger fra toalettpapirdugnaden lagt til lagene, hvor 

foreldrekontakt/lagleder sørget for å samle innbetalinger på lagsnivå før samlet sum ble overført 

håndballavdelingen. Dette fungerte svært godt.  

Sammen med MIL Fotball og Coop Extra Vikhammer er det gjennomført to dugnader. J15 stilte ved 

på utendørs opprydding og søppelsamling i forkant av 17. mai. J/G 12 stilte på varetelling 4. 

november. 

Kiosk- og dugnadskomitéen takker for all frivillig bruk av tid og ressurser og ser frem til videre 

samarbeid.  

 

ÅRSBERETNING FRA SPORTSLIG UTVALG 

 

Sportslig utvalg har i 2018 bestått av følgende personer: 

Sportslig leder (ansatt)  Stig Roar Aasgård 

Sportslig leder mini  Fred-Erik Liabø 

Materialforvalter  Espen Eek  

Trenerkoordinator (ansatt) Trude Solem 

Teknisk ansvarlig  Ann-Mari Letnes 

Dommerkontakt  Allan Rødfjell 

Ressurs tiltak   Lisbet Oksfjellelv 

       

Lagene 

Håndballavdelingen stiller med 37 lag, i klassene jenter og gutter 7-15 år, i årets seriespill mot 41 i 

fjor. Herunder 1 samarbeidslag, MIL G04/05. G13 (2005) stilte dette året underlagt HIL G13 pga 

antallet i begge klubbs grupper.  

Vi hadde også i år oppstart med 6-åringer i Januar ifm allidretten. Vi rekrutterer ca 30 utøvere som i 

år ikke valgte å stille i aktivitetsserie fra januar av. Rekrutteringen generelt er fremdeles bra samtidig 

som frafallet målt i % har økt noe pr lag siden i fjor. Det ser ut som vi ender sesongen med over 330 

utøvere noe som er det samme som i fjor.  
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En særlig takk til de 70+ trenere, oppmenn og foreldrekontakter som bidrar for å holde god aktivitet i 

avdelingen! 

Aktiviteter 

• Lagene har deltatt i flere lokale cuper som CSK-cup, Malvik Cup, åpningscupen og Shell Cup 

m.m. Lagsaktiviteter er gjengitt i lagsrapportene. 

• 10’er-starten var årets mest populære pilotprosjekt der vi inviterte naboklubbene, RIL og HIL 

til turnering eksklusivt for 9-åringene. Der fikk de prøve seg på full bane for første gang som 

en forsmak på hva som ventet til høsten. Dette tiltaket videreutvikles i 2019. 

• Miniavslutning for de minste med pizza og saft ble gjennomført i April. 

• Årets kick-off treningssamling ble holdt på Røros 28. sept. – 30. sept. 130 ivrige deltakere fra 

12-15 år viste stor glede og engasjement. Samlingen ble som tidligere gjennomført med stor 

innsats fra klubbens trenere og frivillige foreldre. Dette arrangementet har utviklet seg til å 

bli et av de aller viktigeste tiltakene for å skape samhold og klubbfølelse.  

• Håndballavdelingen bidro med stand på Idrettens dag for Malvik il den 16. september. 

• 7 møter i sportslig utvalg. 

• Ny revidert sportsplan skulle være klar før neste sesong, men er utsatt pga revidering av 

klubbhåndbok i hovedlaget og nytt prosjekt for fokus på styrketrening. 

Kurs 

Det er i regi av regionen arrangert flere kurs for trener, dommer og aktivitetsveiledere. Vi har fått 

kurset 6 trenere gjennom trener 1 - stigen i vår avdeling. 

I tillegg har vi gjennomført dommertrinn 1 og innføring i barnehåndball i Malvikhallen. 

Dommere 

Året startet med å få kontroll på dommerstallen vår,  vi har hatt ett altfor lavt dommer tall mot 

kravene fra forbundet. I dag består dommerstallen vår av 4 aktive dommere yngre dommere og 1 

eldre erfaren dommer. 

Kurs:  

- Vi har hatt 4 dommere på kurs, 2 stykk gjorde ferdig dommertrinn 1 kurset 100%. Og 2 har 

begynt på dommertrinn 1. Noe vi er svært glade for.  

- Dommeransvarlig har deltatt på barnedommerkurset. 

- Internkurs på barnedommer kurs, 23 stykker har dommeransvarlig kurset.  

 

Malvik Cup og miniarrangement:  

I forkant av Malvik Cupen skulle vi utdanne og få med oss nye dommere i klubben. J14 ble utfordret 

og viste mye engasjement. Hele 23 stykker er blitt kurset internt. Disse ble brukt i Malvik Cupen og 

brukes regelmessig under miniarrangement i Malvikhallen. Vi har hatt 2 stykker som har hospitert på 

G14 dømming sammen med langt mer erfarne dommere fra Ranheim. Her må vi stolt erkjenne at 

disse jentene har gjort en glimrende innsats og har fått meget bra tilbakemeldinger fra andre trenere 

og støtteapparat. Må også gi kreditt til Materialforvalter Espen Eek for samarbeidet med laget hans, 

han har hjulpet til å organisere spillerne sine, slik at det ikke skal kollidere med egne kamper.  

 

Utforinger i år og årene som kommer: 
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Klubben har hatt for lav rekruttering på dommersiden de siste årene,  og vil ha mangel på dommere i 

noen år fremover.  

Vi har i dag 33 stykker som har meldt seg lysten til å ta dommerutdanning. Av disse er det kun 4 

stykker som er over 15 år, og som får lov av kretsen. Resten må vente 1 år.  

Vi har rettet ønske til kretsen om å utvide kursingen, uten gjennomslag så langt. Det er stor mangel 

på dommere i seriespillet for de yngre, og vi ønsker å få til   Dendringer i aldersgrensen.  

Som ny med dommeransvar har det tatt tid å komme inn i systemet, og det er behov for å 

videreutvikle systemet rundt dommerutviklingen. Bedre informasjonskanaler vil utvikles fremover.,  

Fokus fremover: 

Bedre kommunikasjon med krets og egne dommere. Skaffe midler, slik at vi kunne gjort noe sosialt 

med egne dommere og de som har bidratt på Malvik Cup og Mini arrangementene i 2018, men som 

ikke får ta dommerutdanningen enda. Utdanning av dommere må vi som klubb prioritere, det blir for 

dyrt å ikke kunne ha nok dommere i stallen. 

 

Materialforvalter 

I forbindelse med fornying av leverandøravtale med Adidas, har det i 2018 vært ganske høy aktivitet 

for materialforvalter. Nye spillertrøyer ble utlevert i februar 2019, men alt arbeid rundt prosessen 

med skifte av utstyrsleverandør ble gjennomført i 2018. 

 

ØKONOMI 

Årsresultatet viser et overskudd på kr 8 103,- mot budsjettert underskudd på kr 133 600,-.  
Årsaken til at vi budsjetterte med underskudd skyldes et planlagt skifte av drakter høsten 2018. 
 
Årsresultatet avviker fra budsjettet på grunn av en kombinasjon av at faktiske driftsinntekter var kr 
111 334,- lavere enn budsjettert, mens driftskostnadene var kr 244 375,- lavere enn budsjettert for 
2018. Nedenfor følger en overordnet forklaring til avvikene: 
 
 
Driftsinntekter 
Lavere faktisk driftsinntekter enn budsjettert skyldes i hovedsak følgende forhold: 

• Treningsavgift konto 3001 har et avvik på kr 64 850,- pga:  
o Budsjettert med kr 22 500,- for mye pga feil i formel lagt i budsjettregnearket. 

Treningsavgift for J16 har blitt inkludert også før høstsesongen til tross for at de 
slutter til sommeren og går over til VHK. 

o  Endringer i medlemsmassen fra 01.01.18 til de to faktureringstidspunktene hhv vår 
og høst 

• Lavere inntekt fra toalettpapirdugnaden enn forventet, kr 24 390,- 

• Lavere inntekt fra treningsavgift under 12 år enn forventet, kr 24 219,-. Fordeles av 
Hovedlaget, og er i tillegg til antall medlemmer i håndballavdelingen på ett gitt tidspunkt, 
avhengig av hvor mye de får innbetalt. 
 

Driftskostnader 
Lavere faktiske driftskostnader enn budsjettert skyldes enkelte store mindreforbruk ved noen få 
poster, og mange mindre avvik ved flere poster. Følgende forhold har det største mindreforbruket: 
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• Regnskapstjenester fra Økonomisenteret, ca. kr 35 000,- 

• Leie Fylkeshallen, ca. kr 85 000,- 

• Innkjøp kiosk, ca. kr 55 000,- 
 

Tross et mindreforbruk totalt sett på driftskostnadene, så hadde vi et merforbruk på følgende 
budsjettposter: 

• Norges Håndballforbund, påmelding serie og utdanningsfordeling, ca. kr 50 000,- 

• Dommeregninger og Malvik Cup, ca. kr 75 000,-. Disse postene kan ikke ses på isolert, men 
må ses i sammenheng med Malvik Cup-regnskapet som utarbeides i lag med HIL. 
 

Bankinnskudd pr 31.12: 

• Håndballavdelingen har pr. 31.12 kr 1 128 259,- til sammen i bankinnskudd på driftskonto og 
kontanter. I tillegg kommer alle lagskontoer i Håndballavdelingen på til sammen kr 285 704,-. 

• MIL tar imot på vegne av HIK/MIL samarbeid påmeldingsavgiften til Malvik Cupene, til 
sammen kr 27 881,- pr 31.12 omfatter innbetaling for Mini-cup i november. Må ses i 
sammenheng med at arrangementet avholdes i lag med HIL, og alle inntekter og utgifter 
fordeles mellom HIL og MIL i et eget mellomregnskap. Etter avlagt cup-regnskap overføres 
innbetalinger til driftskonto. 

 
Leverandørgjeld kr 28 747,- og utestående kundefordringer kr 196 110,- pr. 31.12.18.  
 
Vi takker våre sponsorer Trondos SA, Idrettsbingo, Kiropraktor Sørelv, ES Elektro og Sport og Trim for 
støtten! 
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INNKOMNE SAKER 

 

Sak 1: Avdelingshåndbok opprettes for håndballavdelingen, og økonomiske retningslinjer går inn 

her. Endringer i avdelingshåndboken vedtas av Styret. 

 

Forslag til vedtak: Malvik IL Håndball vedtar å opprette avdelingshåndbok med økonomiske 

retningslinjer som vedlegg. Denne håndboken vedtas av Styret. 

 


