Møte type

Avdeling/gruppe

Dato

Tid

Sted

Hovedstyre

MIL

06.05.2014

19.00

Klubbhuset

Per Walseth, Lise Moe Gulbrandsen, Knut Radmann, Tor Lunde, Trond
Johnsen, Siri A. Svendsen
Til stede

Fravær/Forfall:

Møtereferat

Lise Johansen, Åge Rødde, Rune Resell

Referent

Møte slutt

Siri A Svendsen

21.00

Neste møte

Saknr Saksopplysninger
Presentasjon for Hell Communication – mulig ny web-side for
Malvik IL
Enighet om at løsningen fra Hell Communication var god og at vi
går for den. Løsningen inneholder kalenderfunksjon, og verktøy for
booking av møterom/andre lokaler. Det ønskes i tillegg å få utredet
mulighetene for å få til en SMS-løsning for utsending av felles info
til hele idrettslagets medlemmer. Per Walseth og Trond Johnsen tar
ansvar for den videre prosessen.

Fotballavdelingen
Leder i fotballavdelingen var innkalt til møte for å oppklare
uklarheter omkring diverse prosesser som har pågått i
fortballavdelingen uten involvering av hovedstyret.
Klubbhuset – hvem bestemmer – oppnevning av husstyre
Hovedstyret i Malvik IL tar over ansvaret for klubbhuset fram til
neste årsmøte. Per Walseth informerer nåværende styre om denne
beslutningen. Det er ønskelig å gå over til låsesystem med bruk av
kort også på klubbhuset for å lette tilgangen til brukerne.
17. mai
Representanter fra Malviks vennskapskommune Ånge deltar på 17.
mai-feiringen i Malvik. Kommunen inviterer 17. mai-komiteen på
middag der idrettslaget dekker deltakelse for komiteens følge.
Friidrett og fotball har kontroll på arrangementet.
Gjennomgang av regler for kontrollkomiteen – medlemmer er
innkalt
Kontrollkomiteens medlemmer møtte ikke.
Viksletta
Kommunen skal begynne med arbeid med mur i uke 19. Anbud på
dekke utarbeides og sendes ut i løpet av mai/juni slik at det er klart
for bytte i sommerferien. Fotball har ansvar for den faglige
leveranse, mens Malvik kommune har ansvar for den administrative
prosessen.

Antall sider

1

Ansvar
Per/Tro
nd

Frist

Eventuelt
Det foreligger forslag til avtale om strømleveranse fra Kraftinor.
Hovedstyret er positiv til å inngå en slik avtale gjeldende for hele
klubben. Knut får ansvar for videre prosess.
Neste avdelingsmøte 20. mai ledes av Knut.

