
STYREMØTE MALVIK IL HÅNDBALL  
 

Møte: Styremøte 15. september 2020 

Tidspunkt: 13.10.20 kl 20:00 

Sted: Malvikhallen 

Tilstede: Beate Simavik, Kristian Arntsen, Karl Sigmund Hagen, Vidar Furu, Berte B 
Vaag, , Heidi Aasgård, Stig Roar Aasgård (Teams) 

Fravær: Martin Finholt 

 

 

SAK NR. (2020) REFERAT 
68/2020 Åpning av møte, godkjenning av referat fra forrige møte og saker til 

eventuelt 
 
Referat godkjent fra de to foregående styremøtene (V) 
 

          69/2020 Visjonsprosessen 
 
Vi har møte med påfølgende middag 28.11. 
Heidi undersøker hvorvidt S&T har ledige lokaler, og sender ut invitasjon. 
Vi planlegger møte på styremøte i november. 
 

70/2020 Maskot 
 
Det er satt av midler til maskot i budsjettet for 2020, og vi beslutter å gå til 
innkjøp av ny maskot (V). Stig Roar og Sportslig handler maskot og tar ansvar 
for hvordan vi presenterer denne etter hvert. 
 

71/2020 Utfasing av trenerskjorte 
 
Eksisterende trenerskjorte har fått en del dårlige tilbakemeldinger, og vi 
beslutter å gå over til svart trenerskjorte av modell tiro19. 
 

72/2020 Økonomi 
 
Vi vil gå gjennom regnskap pr september på møte i november. 
Kontoene til jenter og gutter 2004 er avsluttet. Reisestøtte er utbetalt, men 
her vil Karl Sigmund klargjøre forutsetningene for støtten til både jente- og 
guttelaget som nå er i VHK. 
Treningsavgift er fakturert, og fylkeshallen blir fakturert nå snarlig. Det er 
ikke fakturert noen sponsorer for 2020. Martin må sende oversikt til Karl 
Sigmund. 
Pågående prosess i regi av hovedlaget for å finne felles regnskapssystem. 
 

73/2020 Sponsorer 
 



Ingen avklaring på sponsorsiden, da Martin ikke deltok på styremøte. 
 

74/2020 Utøvertøy – privat supplering 
 
Vi beslutter å legge utøvertøy i nettbutikken til Nor-Contact. På den måten 
kan utøvere supplere ønsket tøy selv (V). Stig Roar kontakter Roger hos NC 
for å få gjennomført dette. 
 

75/2020 Betalingsordning dommere 
 
Stig Roar informerer om ny betalingsløsning på dommerutgifter. Karl 
Sigmund følger opp, og alle i styret får tilsendt informasjon. 
 

76/2020 Eventuelt 
 

• Minicup i november avlyst, jobber med alternativt opplegg avsatt 
helg 

• Februarcup planlegges avviklet 

• Beate kontakter valgkomite mtp årsmøte og verv 

• Martin, Kristian og Vidar kan hjelpe til på dopapirdugnad (i tillegg til 
Berte, Hanne og Heidi) 

• Referat fra hovedlaget sitt møte v/Kristian 

• Beate og Martin har ansvar for å få utbetalt støtte fra Selbu 
Sparebank 

 

 


