MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE
Møte:
Dag:

04/2016
Søndag 24.april 2016

Kl.:

19:00

Sted:
Tilstede:

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

Forfall:
Agenda

2016/25: Kommentarer til innkalling og referat forrige møte
2016/26: Personalsak - orientering
2016/27: Kontrakt for baneansvarlig - vedtak
2016/28: Kvalitetsklubb, status og fremdrift - orientering
2016/29: Sportslig plan for klubben, mandat fra styret til sportslig ledelse - vedtak
2016/30: Kontrakt for sportslig ledelse - vedtak
2016/31: Treningsavgifter, kriterier for fritak - vedtak
2016/32: Informasjonsrunde

Saksnr

Saksopplysninger

2016/25

Kommentarer til innkalling og referat forrige møte – vedtak
Ingen kommentarer
Personalsak – orientering
Leder orientert om 2 personalsaker
Leder følger opp begge, skal orientere styret
Kontrakt for baneansvarlig – vedtak
Vedtatt
Kvalitetsklubb, status og fremdrift – orientering
Tatt til orientering

2016/26
2016/27
2016/28
2016/29

2016/30
2016/31
2016/32

Sportslig plan for klubben, mandat fra styret til sportslig ledelse – vedtak
Styret vedtar et mandat som sportslig ledelse jobber innenfor. Mandatet
inngår som punkt 1 a) og b) i kontrakt med sportslig ledelse. Sportslig
ledelse skal bestå av 2 personer i 2016.
Vedtatt
Kontrakt for sportslig ledelse – vedtak
Vedtatt
Treningsavgifter, kriterier for fritak – vedtak
Vedtak med definerte avgiftsfritak pr lag for 2016
Informasjonsrunde
Sosial samling for dommere
MC 7-10 år
17. mai: ansvar for gjennomføring
Ungdomstrenere
Mailer direkte fra lag til Fotballkretsen blir besvart til Malvik Fotball sin
mailadresse
Dopapirdugnad, bestilling og gjennomføring
Oppstart for bruk av gressbanen
Politiattester

Ansvar

Frist

MALVIK IL FOTBALL – STYREMØTE
Bruk av resultatklokke og mikrofon på Viksletta
Oppfølging av nøkkelsaken ved bruk av hallen
Bruk av mobile betalingsløsninger
Klubbens reaksjonsmønster overfor ansatte, tillitsvalgte og trenere
vedrørende brudd på klubbens retningslinjer rundt rus/ doping, overgrep
og trafikkforseelser i forbindelse med kjøring til fra/trening/kamper

Neste møte: søndag 29. mai kl 17.00

