
STYREMØTE MALVIK IL HÅNDBALL  
 

Møte: 2019/05 

Tidspunkt: Tirsdag 30.04.2019 

Sted: Klasserommet Malvikhallen  

Tilstede: Kristian Arntsen, Beate Simavik, Martin Finholth, Berte Breivik Vaag, Karl Sigmund Hagen, 

Vidar Furu, Stig Roar Aasgård, Heidi Gulbrandsen 

Forfall:  

 

Agenda: 

2019/32 Åpning av møtet, godkjenning av referat fra forrige møte og saker til 
eventuelt v/ Beate (V) 

2019/33 Gjennomgang og godkjenning av oppdatert årshjul for styrearbeidet v/ Heidi 
(V) 

2019/34 Oppdatering av retningslinjer for utenlandstur v/ Heidi (V) 

2019/35 Behandle søknad om støtte til kostnader for trener J2003 på utenlandstur 
v/Heidi (V) 

2019/36 Organisering av 17.mai v/ Berte (O) 

2019/37 Ansettelse av trener G15 v/ Stig Roar (V) 

2019/38 Ansettelse ansvarlig KUM v/ Stig Roar (V) 

2019/39 Orientering fra Sportslig v/Stig Roar (O) 

2019/40 Lagringskanal for styret, beholder vi Dropbox? v/Heidi (V) 

2019/41 Referat fra styremøte MIL Hovedlag v/Beate (O) 

2019/42 Eventuelt (O) 

 

SAK  ANSVAR FRIST 

2019/32 Referat fra 30.april 2019 godkjent (V)   

2019/33 Årshjul godkjent for sesongen 2019/2020 (V). Årshjulet legges 
ut på våre nettsider. 

  



2019/34 Retningslinjer for utenlandstur vedtas oppdatert (V) ihht de 
kommentarer som er sendt ut pr mail, med følgende 
presiseringer: 

- Presisere at støtte ikke gjelder trenere på kontrakt. 
- De to ansvarlige som mottar støtte skal «følge laget til 

enhver tid»  

Heidi  

2019/35 Vi innvilger ikke søknaden, men dekker kostnad som beskrevet 
i nye retningslinjer til utenlandstur (V). Stig Roar følger opp 
søknaden og gir en tilbakemelding. 

Stig 
Roar 

 

2019/36 Beate gir tilbakemelding til hovedlaget om at vi ikke bidrar 
med stand på 17. mai i år. Vi ønsker å ha mulighet til å drifte 
kafè i Malvikhallen på lik linje med fotball. I tillegg ser vi på 
muligheten til å opprette eget arrangement på 17.mai neste 
år.  

 
Beate 

 

2019/37 Sportslig leder får mandat til å forhandle kontrakt med trener 
til G15/Malvikakademiet innenfor gitte rammer i styremøte 
(V).  

Stig 
Roar 

 

2019/38 Ansvarlig trener KUM tilsvarer Malvikakademiet som nevnt 
over. Se forøvrig sak 2019/37. 

  

2019/39 Orientering fra Sportslig v/Stig Roar   

2019/40 Karl Sigmund vurderer hvorvidt vi skal bytte Dropbox til fordel 
for et annet lagringsmedium. Vi tar opp dette på neste 
styremøte.   

Karl 
Sigmund 

 

2019/41 Eventueltsaker: 
1. Dekning av cup til lag, ingen beløpsgrense 
2. Avdelingshåndboka settes opp som sak neste 

styremøte 
3. Malvikcup møte 20. mai. Vi har fem deltakere klar til 

cupen: Gunna, Torbjørn og Vidar, Kari og Britt.  Martin 
stiller også på dette møte. Hommelvik skal stille med 5 
personer i utvalget. Referat til styret settes opp som 
sak neste styremøte. 

4. Noen må ha ansvaret for sosiale medier, Heidi tar 
dette ansvaret sesongen 2019/2020. 

  

 


