
STYREMØTE MALVIK IL HÅNDBALL  
 
 

Møte: 9/2022 

Tidspunkt: 15.09.2022 

Sted: Klasserommet i Malvikhallen 
Tilstede: Kristian Arntsen, Karl Sigmund Hagen, Vidar 

Furu, Berte Breivik Vaag, Kåre Gruven, Heidi G. 
Aasgård, Stig Roar Aasgård 

Fravær: Kristine Mattson, Ragnhild Gissinger 
Referent: Heidi Gulbrandsen Aasgård 

 

SAK NR.   

 
61/2022 

 
Åpning av møtet, godkjenning av referat, saker til eventuelt. 

Referat godkjent. 

 
62/2022 

 
Kommunikasjon fra håndballavdelingen, og evt. samkjøring med fotball 
 
Spond: 
Anbefaler at barneidretten bruker Spond til informasjon ut til foreldre (V). 
 
Hjemmesiden: 
Vi avventer at nåværende avtale går ut 31.12.2022. Vidar melder inn sak til 
hovedstyremøte (v).  
 
Kommunikasjon utad: 
Ønsker en person som ønsker bruke tid på kommunikasjon. Bør vurdere å ha et 
styremedlem (ansvar f.eks.: Medlemsnett, Sportsadmin, Klubbadmin, 
Instagram, Facebook, Hjemmeside) 
Vidar prater med ungdomsskolen og faget Media og Kommunikasjon og ber om 
et møte (V). 
 

 
63/2022 

 
Trener/Lagleder/Foreldrekontakt kick off – info  
 
Avholdes 21.september i Fylkeshallen. 
Booke dato til avslutning for samme publikum i mars/april (V) 
Dialogbasert møte 
Forventninger til oss 
Visjon «Mer enn håndball» 
Lagskasse 
Vi trenger folk i verv fremover 
Sportslig info 
Bestiller Big Bite 
Informasjon om utdeling av trenertøy 



 
64/2022 

 
Halloween mandag 31.10 
 
Legge ut en informasjon om arrangement. 
Kick-off til våre yngste lag. 
6-10 år (i høst: 2015-2012) 
Maskot. 
Sportslig skal ha et arbeidsmøte for å planlegge dette. RSA inviterer inn de 
styremedlemmene som vil delta. 
Alle må finne ut om de har lyst til å være med å bidra denne kvelden. 
 

 
65/2022 

 
Treningssamling 
 
Fremtidige samlinger fra 11 – 16 år 
Arrangeres i Østersund fra neste høst. 
Dette arrangementet tas samtidig med Østersund-cup som starter neste år. Får 
fast skole til Malvik IL og alle lag får plass på cup. 
 
Det avvikles ikke treningssamling i 2022, og arrangementet avlyses (V). 
Vi utbetaler kr 850 pr. registrerte utøver i støtte (V).  
 

 
66/2022 

 
Treneravslutning 
 

 
      67/2022 

 
Dopapirdugnad arrangeres, utsalgspris kr 375,- og frikjøp kr 175,- 
 

 
68/2022 

 
Eventuelt: 
Kåre underretter om Big Bite, Selbu Sparebank 15 000,- – frist i år, Mariann sitt 
prosjekt. Stig Roar følger opp med Mariann at det blir laget en plan her. 
Sparebank1 25 000,- 2 år frist, 21.9.21 er disse tildelt: «Ny giv». Beskrivelse Mer 
enn Håndball). Tas i år. 
 
Idrettens dag 3. oktober. Jenter 2008, kr 2000 til laget for arrangement. 
 
Felles styremøte med HIL håndball 27.10.22. 
 
Neste styremøte avholdes 19.10. 

- Sak forberede møte med HIL i slutten av oktober. 
- Detaljer i referat 

 
Malvikcup – overnattingscup. Veronica og Vidar sendt inn søknad om 
sponsorcup. Februarcup. 
 
 
 
 

 

 



 

 


