MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE
Møte:
Dag:

08/2016
Søndag 18. september 2016

Kl.:

19:30

Sted:
Tilstede:

Klubbhuset
Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Anita Furuvik, Marius Myrbekk,
Kenneth Lund, Øyvind Haugan, Arve Moksnes, Rolf Martin Krey, Siri Eide,

Forfall:

Maria Nøstvik Pedersen

Saksliste:
2016/46 - Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte
2016/47 - Status cup i oktober (Aage)
2016/48 - Status traktor (Øyvind)
2016/49 - Status lotteridugnad (Anita)
2016/50 - Status automater (Siri)
2016/51 - Status innbetaling av treningsavgift og dopapir (Siri)
2016/52 - Status sponsorinntekter for 2016 for fotball (Arve/Siri orienterer jmf budsjettet)
2016/53 - Status sentercup (Arve orienterer)
2016/54 - Uttalelse fra klubben ifm feil bruk av spiller
2016/55 - Jakker til seniorlaget
2016/56 - Orientering rundt situasjon i g13
2016/57 - Orientering rundt mindreårige flyktninger, mottatt forespørsel
2016/58 - Valgordningen i Malvik IL Hovedlag
2016/59 - Prosjekt kvalitetsklubb, gruppeinndeling og fremdrift

Saksnr

Saksopplysninger

2016/46

Kommentarer til innkalling og referat fra forrige møte

2016/47

Status cup i oktober, 14-16. oktober 2016
Invitasjon sent, bruker Profixio. Ny hjemmeside etablert

Ansvar

Vedtak – ingen merknader
Aage

Vedtak – tas til orientering. Aage varsler SL ved behov for avlysning
evt justering av omfang

2016/48

Status traktor
HS har krevet at fotball presenterer driftsmodell i tillegg til
finansiering. Vi sjekker alternativer både kjøp av brøyting og
kjøp/ lease.

Øyvind

Vedtak – ØH avklarer de ulike alternativene (kjøp av brøyting og
leasing). Han tar kontakt med SL så snart dette er på plass, mulig
ekstra styremøte. Fotball tilsikter å presentere i HS 3/10-16.

2016/49

Status lotteridugnad
Trykking senest 20. oktober

Anita

Vedtak – tas til orientering

2016/50

Status automater
Avventer tilbakemelding fra Varoma.

Siri

Vedtak – Siri jobber frem konkret beløp og forslag til fremdrift

2016/51

Status innbetaling av treningsavgift og dopapir.
Status pt er som hovedinntrykk bra. Mangler noe innbetaling.
Fotball ønsker å følge opp at Hovedlaget ikke følger avtalt
betalingsplan, samt ikke svarer på mailer.
Vedtak – tas til orientering

Siri

Frist

MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE
2016/52

Status sponsorinntekter for 2016 for fotball

2016/53

Status sentercup

2016/54

Uttalelse fra klubben ifm feil bruk av spiller

2016/55

Jakker til seniorlaget
Jakkene benyttes ifm kamp og andre arrangementer i regi av
klubben. Jakker tas av sponsormidler/utstyrspakke fra 2015,
og tildeling kan følgelig ikke påregnes å kunne gjentas for
andre lag fremover.

Vedtak – tas til orientering, Arve M følger opp innkalling av riggere
Vedtak - Styret vurderer NNs valg om å benytte en spiller under
uriktig navn å være svært kritikkverdig. Hans forklaring og handling
med fullt overlegg forsterker klubbens syn på alvoret i dette. NNs
valg bryter fullstendig med klubbens grunnholdninger og verdier. Vi
anser dette for å være et brudd på Fair Play retningslinjer og tillitten
internt mellom klubb og trenere. Vi ser i særdeleshet alvorlig på at
NN med overlegg har utsatt benyttet spiller for risiko ved at han ikke
var forsikret i kamp. Klubben vil ikke akseptere gjentakende
handling.

Vedtak – Klubben gir 25 jakker til seniorlaget

2016/56

Orientering rundt situasjon i g13
Orientering rundt det sportslige i laget og en påstått
mobbesak. Sportslig følger opp de sportslige utfordringene i
laget. SL og FF følger opp påstått mobbesak, og NN er
invitert til møte 260916.
Vedtak – tas til orientering, styret holdes orientert

2016/57

Orientering rundt mindreårige flyktninger, mottatt forespørsel
Styret stiller seg positivt til å ta i mot flyktninger i klubben.
Vedtak – tas til orientering. Vi vil komme tilbake til hvem fra fotball
som skal være aktiv i oppstartsfasen, ansvaret kan ikke ligge på
trener i lagene

2016/58

Valgordningen i Malvik IL Hovedlag
Fotball og håndball har fast plass i hovedlaget, dette skal
evalueres før årsmøte i HS med evt ny innstilling.
Vedtak – Styret ønsker å fortsette ordningen med at fotballstyret er
representert i Malvik IL Hovedstyre. Vi foreslår riktignok at dette
ikke trenger å være Leder i Malvik IL Fotball, men skal være en fast
tillitsvalgt fra Styret i Malvik IL Fotball.

2016/59

Arve(Siri)

Vedtak – Arve M følger tett opp saken, herunder at ting blir fakturert
ihht avtalene. Avklarer med PØM. Arve utarbeider også en enkel og
kort sak rundt salg av «stadionreklame» for fotballavd

Prosjekt kvalitetsklubb, gruppeinndeling og fremdrift
Stormøte gjennomført denne uken, ca 45 som deltok.
Vedtak:
Styringsgruppe: Anita F, Frode F og Steinar
Klubbhåndbok: Anita F, Siri, Aage, Rolf Martin, Bjørn Vikhammermo
skal spørres,
Økonomi: Arve M, Arve G skal spørres
Sportsplan: Marius Myrbekk, Kenneth Lund. Følgende skal spørres
- Petter Krogstad, Frode Hansen, Bjørn Lindholt, Frode Næss,
Petter Roksvaag, Ronny Støbakk, Nora S Hestnes

Neste møte: søndag 23. oktober kl 20.15

Arve

