
STYREMØTE MALVIK IL HÅNDBALL  
 

Møte: 2019/09 

Tidspunkt: Tirsdag 15.10.2019 kl 20:00 

Sted: Klasserommet Malvikhallen 

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

Forfall: Vidar Furu, Berte Brevik Vaag, Martin Finholth 

 

Agenda: 

2019/76 Åpning av møtet, godkjenning av referat fra forrige møte 
og saker til eventuelt 

Beate 10 min V 

2019/77 Mål og verdier for håndballavdelingen. Orientering fra 
gjennomgang med trenere på Røros. Vedta visjon (V) og 
bestemme videre fremdrift. 

Stig Roar, Alle 60 min V 

2019/78 Status fra Økonomi  Karl Sigmund 15 min O 

2019/79 Status fra Marked Martin 15 min O 

2019/80 Status fra Kiosk og Dugnad Berte 15 min O 

2019/81 Status fra Malvikcup Vidar 10 min O 

2019/82 Orientering fra Sportslig Stig Roar 15 min O 

2019/83 Godkjenning av avdelingshåndbok Heidi  15 min V 

2019/84 Referat fra styremøte i hovedlaget Beate 15 min O 

2019/85 Eventuelt Alle 10 min O 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SAK  ANSVAR FRIST 

2019/76 Referat fra styremøte 19.09.2019 godkjent uten kommentarer (V)   

2019/77 Stig Roar orienterer fra møte med trenere på treningssamlingen på 
Røros – positive tilbakemeldinger på forslag til visjon. Vi vedtar 
visjonen «Mer enn Håndball» (V). Visjonen trykkes på alt av 
utøvertøy vi har i bestilling (V). 

  

2019/78 Gjennomgang av økonomisk status.   

2019/79 Beate orienterer om at cola-automat er oppsagt. I tillegg er Martin 
involvert inn i hovedlaget for å se hvordan de skal jobbe med 
sponsorer fremover. Han har også samtale med aktuelle nye 
sponsorer for håndballavdelingen. 

  

2019/80 Kort orientering om status fra kiosk og dugnad ved Heidi. Kiosken er 
ferdig oppusset og klar for oppstart håndballsesong. 
Dopapirdugnad er i rute – frikjøp dopapir settes til kr 150. 

  

2019/81 Beate gir en kort orientering om status på Malvik Håndballcup for 
mini i november. Cuputvalget har kontroll på arrangement, men 
mangler fremdeles en god del påmeldinger for å komme opp på 
ønsket antall påmeldte lag. 

  

2019/82 Orientering fra Stig Roar om sportslig status.    

2019/83 Saken utsettes til neste styremøte.   

2019/84 Beate gir kort referat fra styremøte i hovedlaget.   

2019/85 - Kostnader til innkjøp av utøverskjorter økt med kr 7000 da 
valgt t-skjorte ikke kan leveres i tilstrekkelige størrelser. 
Godkjent økte kostnader (V) 

- Presentasjon av infoskjerm til lobby i hallen. Vi tar opp 
saken på neste styremøte, og budsjetterer med dette neste 
år. 

  

 


