
STYREMØTE MALVIK IL HÅNDBALL  
 

Møte: 11/2020 

Tidspunkt: 08.12.20 kl 20:00 

Sted: Malvikhallen 

Tilstede: Beate Simavik, Kristian Arntsen, Karl Sigmund Hagen, Vidar Furu, Heidi 
Aasgård, Stig Roar Aasgård  

Fravær: Martin Finholt, Berte Breivik Vaag 

 

 

SAK NR. (2020) REFERAT 
8/2020 Åpning av møte, godkjenning av referat fra forrige møte og saker til 

eventuelt 
 
Referat godkjent fra det foregående styremøte (V). 
 

          89/2020 Økonomisk status pr november 
 
Karl Sigmund går gjennom regnskap pr november.  
 

90/2020 Status sponsorer 
 
Gjennomgang av nye sponsorer. Nye sponsorskilt hengt opp i Malvikhallen 
forrige helg. 
Møte med Selbu Sparebank 9.12, sponsorer som ikke har betalt for seg vil bli 
purret. 
Sponsoransvarlig Martin Finholt har trukket seg fra styret med umiddelbar 
virkning fra 7.12.20. 
 

91/2020 Informasjon fra Sportslig 
 
Særdeles lite aktivitet, ingen saker slik at det ikke har vært Trenerforum og 
møter i Sportslig. 
 
Allan og 3 dommere har vært med på møte om aktuelt opplegg rundt ny 
trener. Nytt team høsten 2021, dommerutvalg som er underlagt styret og 
Allan velger å fortsette med denne nye modellen. Stig Roar lager et nytt 
kompensasjonsopplegg for nytt dommerteam. 
 

92/2020 Budsjettprosessen 
 
Stig Roar kjøper inn infoskjerm med tilhørende software til Malvikhallen (V). 
Karl Sigmund setter opp navn til ansvarlig på hver enkelt budsjettlinje. 
Frist for oppdatering til neste styremøte i januar. 
 
 



93/2020 Krisepakke 3 Covid-19 
 
Frist for å søke midler er 5.januar 2021. Karl Sigmund ansvarlig for å sende 
over punktene. Heidi kontakter lagene, og KS må sørge for at det blir søkt 
riktig kompensasjon for manglende kioskinntekter. 
 

894/2020 Nytt styret – prosess med valgstyret 
 
Gjennomgang av posisjoner og tanker for neste års Styret. 
 

95/2020 Smittevern og retningslinjer/informasjon 
 
Gjennomgang av våre retningslinjer og henvendelse fra hovedlaget. 
 

96/2020 Status økonomisystem hovedlag - leverandøroversikt 
 
Karl Sigmund henter ut leverandører fra leverandørregisteret.  
Nytt felles økonomisystem besluttet fra 01.01. 
 

97/2020 Utenlandstur – status 2004, 2005  
 
Heidi endrer dokumentet til at det gjelder treningssamling (V). Vi fjerner 
ordlyden knyttet til «utlandet».  
 

98/2020 Eventuelt 
 
Kiosk v/Heidi: Vi holder kiosken stengt inntil videre, så lenge vi har 
restriksjoner på antall publikum (V). 
 
Malvikcup v/Vidar: Avlyser cup i februar grunnet smitterestriksjoner og 
covid-19. Endelig besslutning neste uke i møte med cupmøte. 
 
Beslutter at allidretten kun tilbys for 6-åringene i januar pga. covid-19 (V). 
 
Malvik School v/Stig Roar: 
Stig Roar orienterte styret om at han har løpende dialog med Agus og hans 
kontakter i Argentina. Dette for å kunne starte opp med håndballskole i 
Argentina. 

 


