MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE

Møte:
Dag:

07/2016
Søndag 21. august 2016

Sted:
Tilstede:

Klubbhuset
Steinar Lille, Frode Forbord, Aage Nordahl, Anita Furuvik, Marius Myrbekk, Maria
Nøstvik Pedersen, Kenneth Lund, Siri Eide, Arve Garberg

Forfall:

Arve Moksnes, Rolf Martin Krey, Øyvind Haugan

Kl.:

19:30

Saksliste:
2016/39 – Status økonomi og prognose for 2016
2016/40 – Orientering fra sportslig om status i lagene
2016/41 – Informasjon internt i styret
2016/42 – Status oppstart nytt kull
2016/43 – Aktiviteter i høst, planlegging
2016/44 – Prosjekt kvalitetsklubb, oppstart og fremdrift
2016/45 – Kiosksalg i Abrahallen
Saksnr

2016/39

2016/40

2016/41

2016/42
2016/43

Saksopplysninger

Status Økonomi og prognose for 2016

Gjennomgang regnskap pr juli, samt utarbeidet prognose for 2016
Noe avvik både på kostnads- og inntektssiden, men resultat for 2016 har
ikke stort avvik fra vedtatt budsjett.
Vedtak – Tas til orientering

Orientering fra sportslig om status i lagene

Det jobbes godt i alle lag, og sportslig ledelse jobber innenfor mandatet
gitt av styret. Planarbeid for 2017 er i gang. Kommer til å følge opp bruk
av FIKS og bruk av spillere i kamp for flere lag.
Vedtak – Tas til orientering

Ansvar

Arve Garberg

Frode Næss

Informasjon internt i styret

Automater i Abrahallen
Dugnad nr 2/ spekeskinkelotteriet
Banefordeling
Baneansvarlig
Hovedstyremøte – kort info fra hovedstyremøte 8.8.2016
Arrangement Sentercup – 1- oktober på Malviksenteret
Malvik Ekstra – startes opp på søndager, kl 10.30-12.30.
Informasjon om Adidas avtalen og utspill fra håndball
Cup i høst – gjennomføringsteam etablert
Vedtak – Tas til orientering

Status oppstart nytt kull

Kenneth

Aktiviteter i høst, planlegging

Steinar

Vedtak – Vi orienterer at vi gjennomfører ihht praksis. 2010 kullet får
tilbud om allidrett i høst, med kick-off for fotball i Abrahallen 2017
Malvik Ekstra
Lotteridugnad
Malvikcup 7-10 år

Frist
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2016/44
2016/45

Sentercup 1/10
Abrahallen – sluttspill, arrangeres av Freidig og Malvik (oktober)
Varetelling Extra Vikhammer, Anita/Siri sjekker hvem som er
kontaktperson
Vedtak – tas til orientering

Prosjekt i kvalitetsklubb, oppstart og fremdrift

Steinar/Anita

Drifting av kiosk i Abrahallen

Steinar

Vedtak – MIL Fotball iverksetter prosess Kvalitetsklubb. Først skal det
gjennomføres et informasjonsmøte for interesserte.
Henvendelse fra jenter 17/19 og å få drift kiosken i Abrahallen fra
september 2016 til april 2017. Kiosken drives av jenter/foreldre, og laget
står for alle kostnader. Åpent tilpasset aktivitetene i hallen.
Vedtak – Jenter 17/19 får drive kiosken ihht forpliktelsene som oppgis i
søknad for perioden september 2016 – 311216. Før tildeling for 2017
gjøres utlysning kjent til på våre nettsider og lag som ønsker å drifte
kiosken oppfordres til å søke fom 01.01.2017. Søknadsfrist 15.11.2016

Neste møte: søndag 18. september kl 19.30

