
STYREMØTE MALVIK IL HÅNDBALL  
 

Møte: 2019/08 

Tidspunkt: Tirsdag 27. august 2019 kl. 20:00 

Sted: Klasserommet Malvikhallen  

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

Martin Finholth, Vidar Furu 

Forfall: Berte Breivik 

 

Agenda: 

2019/60 Åpning av møte, godkjenning av referat fra forrige møte 
og saker til eventuelt. 

Beate 10 min V 

2019/61 Fortsettelse av diskusjon om verdier for 
håndballavdelingen fra 26/6. Fremdriftsplan besluttes. 

Alle 30 min O 

2019/62 Malvik Cup 
• Generell informasjon (O) 
• Cuputvalget har behov for at Malvik Håndball 

overfører kr 30 000 til deres konto (V) 

Vidar 15 min V 

2019/63 Status Kiosk og Dugnad Berte 15 min O 

2019/64 Status Økonomi Karl Sigmund 15 min   

2019/65 Søknad om støtte til utenlandsopphold G2004 våren 
2020 

Stig Roar 5 min V 

2019/66 Orientering fra SU: 
• Diverse orienteringer (O) 
• Trenere på kontrakt må godkjennes (V) 

• Hovedtreneravtale G12 Kristoffer Engdal 
• Assistent treneravtale G12 Tony Aasgård 
• Oppmøtekontrakt G11 Marius G Berntsen 
• Oppmøtekontrakt Isak Kristensen 
• Oppmøtekontrakt J15 Truls Rossbach 
• Oppmøtekompensasjon akademitrenere 
• Kompensasjon 2 assistenter J11 

Stig Roar 40 min O / V 

2019/67 Status avdelingshåndbok Berte/Heidi 15 min O 

2019/68 Ny potensiell dugnad - vedtak på gjennomføring Martin 15 min V 

2019/69 Referat fra MIL Hovedlag Beate 10 min O 

2019/70 Eventuelt Alle 10 min O 



• Idrettens dag er nok en gang flyttet, nå er datoen 8. 
september kl. 12-15. Hvilket bidrag har vi, og hvem 
stiller? 

• Medlemsnett utfases 31.12.2019. Vi ser på veien 
videre. 
  

 

SAK  ANSVAR FRIST 

2019/60 Referat fra styremøte 25.06.2019 godkjent uten kommentarer 
(V) 

  

2019/61 Vi fortsetter diskusjonen rundt visjoner og verdier for 
håndballavdelingen. 

  

2019/62 Vidar orienterer fra Arrangementsutvalget i Malvik 
Håndballcup. Godt samarbeid og utvalget har god kontroll opp 
mot minicup i november. 
Styret vedtar å overføre kr 30 000 til en felles cupkonto med 
Hommelvik (V). Økonomiansvarlig i Hommelvik er ansvarlig for 
regnskap knyttet til cupen denne sesongen. 

  

2019/63 Kort orientering om status i Utvalget for Kiosk og Dugnad. 
Kiosken er under oppussing og vil stå klar til sesongstart. 
Utvalget består fremdeles av bare tre medlemmer, og alle må 
hjelpe til å finne flere medlemmer her. 

  

2019/64 Halvårsregnskapet til håndballavdelingen er noe forsinket, 
men vil bli levert hovedlaget innen kort tid. 

  

2019/65 Gutter 2004 v/Sissel Granum får innvilget støtte til 
treningssamling i Kroatia våren 2020 (V). Dette er i tråd med 
«Retningslinjer for utenlandsopphold» med kr 2000 pr spiller 
og to ansvarlige voksne. 

  

2019/66 Stig Roar orienterer om status fra Sportslig, samt får godkjent 
å inngå treneravtaler som nevnt i sakslisten til møte (V). 

  

2019/67 En kort orientering om status for avdelingshåndboka.   

2019/68 Vi går gjennom Martin sitt forslag til ny potensiell dugnad, og 
beslutter å legge denne dugnaden på vent til over nyttår (V). 
Bakgrunnen for å innføre en ny dugnad er å kunne gi mer 
tilbake til utøver, noe vi ser vi klarer å få til uten å lansere 
dugnaden i år.  
Vi går gjennom forslag til lansering av tøy til utøvere etter en 
egen modell, og vedtar å starte opp med en slik type 
utlevering i henhold til grunnlaget som Stig Roar har opp i 
styremøte (V) 

  

2019/69 Beate orienterer kort fra hovedlaget sitt styremøte.   

2019/70 Gjennomgang av eventuelt: 
- Idrettens dag er flyttet nok en gang, vi beslutter å ikke 

delta i år (V) 
- Informasjon om at Medlemsnett utfases 31.12. 

Hovedlaget vil stå i førersetet for å finne ut hvilket 
system vi skal over på, dette tas opp i deres styremøte 
påfølgende uke 

  



 


