
STYREMØTE MALVIK IL HÅNDBALL  
 

Møte: 1/2021 

Tidspunkt: 19.01.20 kl 20:00 

Sted: Teams 

Tilstede: Beate Simavik, Kristian Arntsen, Karl Sigmund Hagen, Vidar Furu, Heidi 
Aasgård, Stig Roar Aasgård, Berte Breivik Vaag 
Fra hovedlager: Jan Inge Hov 

Fravær:  

 

 

SAK NR. (2020) REFERAT 
1/2021 Åpning av møte, godkjenning av referat fra forrige møte og saker til 

eventuelt 
 
Referat godkjent fra det foregående styremøte (V). 
 

          2/2020 Hovedlagets styreleder deltar på styremøte  
 
Jan Inge Hov, leder fra hovedlagsstyret, deltar på dette styremøte. Vi har en 
presentasjonsrunde, og Jan Inge forklarer hensikten med at han deltar på 
vårt styremøte.  
 
 

3/2021 Godkjenne innkjøp av munnbind 
 
Godkjennes og er innkjøpt, ref. godkjenning på facebook før jul (V) 
 

4/2021 Økonomistatus 
 
Refusjoner for krisepakke 3 – oversikt over godkjenninger. 
Krisepakke 3 skal inntektsføres på 2020. 
 
Eget budsjettmøte 2021 før dette styremøte. 
Regnskap for 2020 er ikke klart enda. 
 

5/2021 Status smittevern (covid-19) 
 
Sportslig Utvalg jobber nesten utelukkende med smittevern for tiden. 
Situasjonen med korona har igjen stengt hallene for trening etter jul, men vil 
bli åpnet 20. januar. Kampavvikling er i første omgang utsatt inntil februar. 
 
Lag informeres fortløpende om status rundt trenings- og kampsituasjonen i 
forbindelse med korona. 
 
 



6/2020 Orientering fra Sportslig Utvalg 
 

• Pågående diskusjon i SU om dagens situasjon rundt korona. 

• Nytt dommerutvalg er på plass. 

• Evaluering akademi, tiltak, fellestrening og møte med HIL er satt på 
vent. 

• Starter opp planlegging av trenerkabal neste sesong 

• 6-åringene (2014) skulle inn i Malvikhallen tidlig januar, men dette 
er satt på vent. Oppstart for 2014 skal opp i SU og planlegges videre. 

• Internt har vi valgt å begrense aktiviteten på tvers, dvs. akademi, 
keeperskole til VHK, hospitering ut januar i første omgang. 

 

7/2020 Forberedelse årsmøte 2021 
 
Gjennomgang av frister og oppgaver v/Heidi 

8/2020  
1. Jan Inge presiserer at Sportslig må koordinere allidrett med daglig 

leder Merete 
2. Jan Inge presiserer at styremøtereferat skal ligge tilgjengelig på våre 

nettsider. Referat vil bli lagt ut på nettsidene våre så fort de er 
godkjent i styremøte. 

3. Jan Inge ønsker redegjørelse for hvilken klubb 15/16-åringene skal 
tilhøre (MIL eller VHK) 

4. Jan Inge opplyser at sponsorkontrakter over kr 10 000 inn til 
hovedlaget for signering. Vi etterspør dokumentasjon på regelverk 
rundt dette, og får tilsendt vedlegg til klubbhåndboka hvor dette 
står beskrevet. 

 

 


