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4. Årsrapport fra Hovedstyret 2018
Malvik IL er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets
formål er å fremme sunn idrett og godt kameratskap. Målsetningen søkes oppnådd ved
avholdelse av planmessig trening og konkurranse i de idrettsgrener som til enhver tid måtte
være tatt med i lagets program.
Laget er tilsluttet Norges Idrettsforbund (NIF) gjennom Sør-Trøndelag Idrettsforbund og de
særforbund som årsmøtet gjør vedtak om å slutte seg til. Laget hører hjemme i Malvik
Kommune og er medlem av Malvik Idrettsråd. Hovedstyret har i perioden fra ordinært
årsmøte i 2018 hatt følgende sammensetning:
Håkon Kvåle Gissinger, leder
Jan Inge Hov, nestleder
Steinar Lille (avdelingsleder, fotball), styremedlem
Gunn Jorun Widding (avdelingsleder håndball), styremedlem
Helge Levorsen (sykkel), styremedlem
Turid Lund, styremedlem
Knut Radmann, styremedlem
Karl Erik Berg, varamedlem
Fra 6. mars 2018, fikk Malvik idrettslag sin første daglige leder i fast stilling. Merete Rønning
Larssen-Aas har deltatt på styremøtene som styresekretær fra mars 2018.
Om styrearbeidet i 2018
Styret har i 2018 gjennomført 12 styremøter hvor det har vært behandlet 67 saker.
Ordinære styremøter har vært fast den siste tirsdagen i hver måned.
2018 har vært et svært hektisk år for styret i Malvik idrettslag. I januar var det fullt fokus på
ansettelse av Daglig leder/IFO leder. Det var en rekke søkere til stillingen, 8 kandidater ble
innkalt til førstegangsintervju. 3 kandidater gikk videre til andregangsintervju. Tilslutt ble
det gjennomført et tredjegangsintervju mellom de to gjenstående kandidatene hvor til slutt
Merete Rønning Larssen-Aas ble innstilt som daglig leder. Hun tiltrådte den 6. mars 2018
med overgangsavtale med forhenværende arbeidsgiver tilsvarende en måneds arbeid. I tråd
med underlaget for vedtaket på ekstraordinært årsmøte ble den samlede 100 %
stillingsressursen delt mellom IFO/Daglig på stillingsbrøken 60/40.
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Vi hadde gjennom ansettelsesprosessen svært god og profesjonell støtte fra Fremo
Bemanning som valgte å ta store deler av honoraret som sponstorstøtte. Vi retter derfor en
stor takk til Hege Svendsen i Fremo Bemanning for dette.
Videre arbeid ut over sommeren/høsten 2018 hadde fullt fokus på etablering av IFO tilbudet
som ble åpnet etter planen i august 2018. En krevende oppstartsfase medførte at
hovedstyret valgte å disponere mesteparten av Merete sin ressurs til IFO. Øvrige oppgaver
og aktiviteter ble videreført av styremedlemmene. Mot slutten av året startet vi en forsiktig
opptrapping av Merete sin innsats mot daglig leder funksjonen.
Det ble allerede før sommerferien klart at søknadstallet til IFO var svakere enn forutsatt, og
at vi dermed forventet en betydelig inntektssvikt. Det faktum at vi hadde rigget
bemanningen med en ekstra stillingsressurs fast i 70 % stilling, og dermed etablert et høyt
fast kostnadsnivå, gjorde situasjonene enda mer krevende. Styret var tett på i denne
krevende prosessen, og iverksatte en rekke tiltak for å forsøke å øke deltagelsen på IFO
tilbudet. Vi klarte imidlertid ikke å snu trenden, og måtte gjennom hele høsten se på
fallende deltagelse på IFO tilbudet.
På desembermøtet i hovedstyret, ble det besluttet å redusere tilbudet fra 4 dager i uken til
to dager i uken fra 1. februar 2019. Innbemannet tilleggsressurs (70 %) ville da fra dette
tidspunkt være overtallig. Vedkommende fikk dermed den tunge beskjed om å måtte fratre
sin stilling med virkning fra samme dato. Fordelingen av Merete sin stilling ble omdisponert
fra samme tidspunkt. Styret sin beslutning fra desember 2018 forutsetter en fordeling av
Merete sin tid fra februar 2019 til å være 60 % for hovedstyret og 40 % for IFO.
Våre oppdaterte prognoser for 2019 er at deltagertallet på IFO ser ut til å forbli lavt gjennom
2019. Dersom det ikke lykkes å øke deltagelsen på IFO gjennom 2019 vil ikke tilbudet være
økonomisk bærekraftig, og en nedleggelse av tilbudet kan bli aktuelt. Styret vil derfor
oppfordre alle våre medlemmer om å bidra til å øke deltagelsen på IFO tilbudet.
Tilbakemeldingen fra deltagende barn og foreldregruppe, er gjennomgående positiv, og de
aller fleste er svært fornøyd med tilbudet.
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I 2018 har styret videreført arbeidet i tre arbeidsutvalg
1. Markedsforum under ledelse av Knut Radmann
2. Administrasjonsutvalget under ledelse av Håkon Kvåle Gissinger
3. Sportslig utvalg under ledelse av Håkon Kvåle Gissinger
Aktiviteten i alle 3 utvalg har vært svært lav gjennom 2018. I det foreliggende utkast til
klubbhåndbok foreslås administrasjonsutvalget nedlagt som eget utvalg. Det forutsettes at
idrettslagets administrasjon gjennom daglig leder sørger for at nødvendige administrative
rutiner er på plass, og at tillitsvalgte som arbeider med økonomi, medlemslister og andre
generelle administrative oppgaver gjennom daglig leder får den nødvendige opplæring og
støtte i sitt arbeid.
Markedsutvalget og sportslig forum videreføres med ledelse fra hovedstyret, og aktiv
deltagelse fra tillitsvalgte fra alle våre avdelinger. Posisjonen til disse to utvalgene
formaliseres og styrkes i utkastet til tekst for ny klubbhåndbok.
I tillegg til arbeidet med oppstart av IFO, har det vært nedlagt en betydelig innsats, særlig fra
styreleder, i arbeidet med revisjon av klubbhåndboka. På hovedstyremøtet i september og
november, ble kjøreplanen for sluttbearbeidingen frem mot årsmøtet i 2019 behandlet
Hovedstyret har i 2018 hatt følgende ansatte
•
•
•
•
•
•

Daglig leder 100 % fra 6. mars 2018 (arbeid tilsvarende 1 måneds normalarbeid i
overgangsordning mot tidligere arbeidsgiver gjennomført etter denne dato)
Forretningsfører Siri Eide, 20 % + timebasert bistand for IFO
Ekstrahjelp på medlemsarkivet, Ragnhild Petterteig Mo, timelønnet (frem til sommeren 2018)
Renholder og Vaktmester på klubbhuset, Jas Aasbakk, fastlønn (frem til sommeren 2018)
6 allidrettstrenere (3 våren 2018, 3 høsten 2018)
Diverse Tilleggsressurser for IFO presenteres i årsmeldingen under hovedkapittel IFO i
årsmeldingen

Øvrige aktiviteter i regi av hovedstyret gjengis kort under
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1. Basistreningene
Basistreningen for 10 år og eldre er ført videre, med Jørgen Aleksander Enoksen og
Jan Berg Stubban som trenere. Treningene for 10 – 12 åringene har hatt bra besøk av
ca 10-20 utøvere gjennom sesongen. Det er friidrett som har hatt ansvaret for
basistreningene dette året.
2. Idrettens dag
Idrettens dag ble arrangert søndag 16.september fra kl: 13:00 – 16:00, på
Midtsandtangen. Avdelingene hadde hver sin post med sine innslag. Det er viktig at
alle avdelingene bidrar og at folket får en smakebit av Malvik Idrettslag som helhet.
Det er stort sett barn fra 4-7 år som deltar. Antall besøkende 2018: ca. 170 barn.
3. ABRA-hallen
Abrahallen har blitt hyppig brukt i 2018, både til vintertrening, men også som
«avlastningsarena» året rund for våre øvrige anlegg. Selskapet Abrahallen AS er eid
av Rosenborg Ballklubb og Malvik IL, med henholdsvis 2/3 og 1/3. Inntektene
kommer fra utleie av hallen til idrettslag og Malvik Videregående skole. Omsetningen
i 2018 ble på ca 1,9 millioner kroner, noe som er en liten nedgang fra 2017.
Driftskostnadene i 2018 ble noe høyere enn i 2017, særlig siden dørene inne i hallen
mellom kiosk og hall ble byttet ut. Driftsresultatet for Abrahallen AS ble ca kr -80 000
kroner. Årsresultatet ble ca -500 000 kroner. Ekstern rentebærende gjeld per
31.12.208 var 3,875 millioner kroner, uendret fra 2017. Abrahallen AS` største kunne
er fortsatt Trøndelag fotballkrets. Vår klubb har i hele 2018 vært en stor leietaker i
Abrahallen gjennom at vi har leid halltid for rundt 250 000 kroner. Det jobbes også
løpende med å undersøke mulighetene for å benytte hallen til andre arrangement. Vi
ønsker også fremover å være en stor bruker av Abrahallen, selv om vi nå har fått
egen brøytekapasitet. Vi ser der som viktig å bruke midler på å skape gode
fotballforhold og opplevelser for våre utøvere, og Abrahallen er et godt verktøy i så
måte!
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4. Markedsforum har i 2018 startet arbeidet med å få på plass en ny bank/forsikringsavtale.
Sponsorutvalget klarte også å få vår nåværende banksponsor (SMN) til å bidra med
støtte også i 2018. Det har i tillegg vært arbeidet mot en ny sponsor for hovedstyret som
vi har tro på at kan bli en god støttespiller videre fremover.
Å få opp omsetningen på kraftavtalen har også vært et prioritert område for hovedstyret
og sponsorutvalget, men vi har dessverre ikke fått det utbyttet som vi har arbeidet for.
Det ble ellers i 2018 fremforhandlet ny draktavtale. Avtalen er nå felles for alle våre tre
ballidretter. Hoveddelen av forhandlingen har vært ført gjennom et samarbeid mellom
fotball og håndball, men hovedstyret har bidratt aktivt til å koordinere prosessen i
sluttspurten. Den nye draktavtalen er trolig den største avtalen som er signert i hele
idrettslagets historie. Det finnes mer detaljer omkring den nye draktavtalen i
årsmeldingene til håndball og fotball.
Styremedlem Knut Radmann har vært leder av markedsforum i 2018.
5. Anlegg
Hovedendringen på anleggssiden i 2018 var den nye brøytegarasjen som ble tilnærmet
ferdigstilt i løpet av året. Det har vært begrenset med anleggsinvesteringer i 2018, ut
over dette, men det utføres fortsatt menge større og mindre prosjekt i de enkelte
avdelinger. For de som er interessert i innsatsen her, henvises det til årsmeldingene for
den enkelte avdeling.

6. Allidrett
Allidrett for barn skal være et variert aktivitetstilbud hvor barn får prøve flere ulike
idretter i flere miljøer, for eksempel i sal, i skogen, på løkka, på snø, på is eller i vann. Det
legges vekt på å utvikle en god grunnmotorikk gjennom lek og aktiviteter tilpasset barnets
utviklingsnivå. (NIF’ brosjyre Idrettskole for barn (2018)).
Allidretten i Malvik IL tilbyr nettopp dette! Alle idrettslagets avdelinger, med unntak av
padling og sykkel, bidrar og får vise fram sin idrett for barna mellom 5 og 6 år i vårt
nedslagsfelt. I år fikk allidretten for første gang prøve innebandy. Det var populært! I
tillegg er det egne treninger i gymsal eller ute, ledet av aktivitetslederne alene.
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I 2018 var allidrett ett tilbud for barn født i 2011 og 2012 i vårsemesteret, og for barn født
i 2012 og 2013 i høstsemesteret. Allidrett er et populært tilbud for denne aldersgruppa.
Det er ca 80 registrerte allidrettsbarn, hvorav 50 er i den yngste gruppa. En del faller fra
underveis, spesielt i blant de eldste.
Begge aldersgruppene har trening på mandager, og følger skoleruta men slutter et par
uker før sommerferien, og starter et par uker etter sommerferien.
Aktivitetslederne rekrutterer vi fra idrettslinja ved Malvik vgs. Vårsemesteret hadde tre
jenter oppgaven, men valgte å gi seg til sommeren. Det var heldigvis ikke vanskelig å
rekruttere tre nye aktivitetsledere. Det er aktivitetslederne som er ansvarlig for opplegg
og trening de ukene aktivitetene foregår i gymsalen. Aktivitetslederne deltar også på alle
aktivitetene som avdelingene tilbyr, dette for at barna alltid skal ha noen kjente å
forholde seg til.

7. Aktivitetstilbud
Når det gjelder antall aktive utøvere i de forskjellige avdelinger, vises til de respektive
avdelingers årsmeldinger.

8. Malvik IL har ansvaret for gjennomføringen 17. mai for Ytre Malvik.
Arrangementet ble som vanlig arrangert med Knut Radmann som leder av
arrangementskomiteen. Arrangementet ble godt gjennomført. Knut gikk på arrangementet
i 2018 for 19. gang. Stor takk til han for det.

9. Økonomi
Laget har i 2018 et overskudd på kr 208 225 og pr 31.12.2018 er egenkapitalen kr 6 748 030
Etter styrets oppfatning gir fremlagt resultatregnskap, balanse og noter fyllestgjørende
informasjon om driften og stillingen ved årsskiftet. Styret er ellers ikke kjent med at det
knytter seg vesentlig usikkerhet til årsregnskapet eller at det er ekstraordinære forhold som
har påvirket årsregnskapet utover det som fremgår av årsregnskapet og årsberetningen.
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Laget har gode forutsetninger for fortsatt drift og styret bekrefter at denne forutsetningen er
lagt til grunn ved utarbeidelse av årsregnskapet.
Hoveddelen av den samlede omsetning ligger i avdelingene. For de to budsjettene som
hovedstyret er direkte ansvarlig for, har vi følgende kommentarer.
Begge budsjettene viser betydelige underskudd på hhv 62 798,- for Hovedstyret og 289 603,for IFO. IFO budsjettet var i utgangspunktet negativt med et budsjettert underskudd på
282 797,- som en følge av direkte oppstartskostnader (konsulenttjenester, kr 101 932,-) samt
at utgiftene for IFO leder har virkning fra april, mens inntektene fra egenandelene kommer
først fra august.
Isolert sett er ikke avvikene mellom budsjett og resultat dramatiske, men som nevnt tidligere
i årsmeldingen ser prognosene for påmeldingen til IFO heller dystre ut. Hovedstyret
vurderer det derfor som lite sannsynlig at IFO vil klare å dekke opp for 2018 underskuddet.
Det må derfor påregnes at hele eller deler av dette underskuddet må tas som tap på fordring
mot hovedstyret på et senere driftsår.
Det var opprinnelig budsjettert med et ekspansivt HS budsjett med et underskudd på
148 545,- som en følge av kr 200 000,- i budsjettert prosjektstøtte. Underskuddet ble
dermed tilnærmet kr 80 000,- bedre en budsjettert. Ca halvparten av denne forbedringen
skyldes at prosjektstøtten ble mindre enn budsjettert.
10. Messebygget
Messebygget under ledelse av Kåre Holm har også i 2018 hatt et meget godt år hva gjelder
utleie og arrangementer. Bygget brukes til møter, treninger, bryllup, slekts stevner,
konfirmasjoner, loppemarked, hundearrangement mm. Kjelleren leies ut til Midtsand Vel,
MIL orientering, MIL håndball, Malvik Kunstforening og Speiderne KFUK. Messebygget har
hatt 37 tirsdager med dugnadsarbeid og meget godt oppmøte. Årets store oppgave var nye
gulv og malearbeid. Messebygget melder om god økonomisk kontroll.

11. Malvik IL Idretts- og fritidsordning (IFO)
03.03.18 ble Merete Rønning Larssen-Aas ansatt i 100% stilling for Malvik IL. Stillingen ble
fordelt 60% til IFO, 40% som daglig leder i MIL. Malvik IFO ble en ordning underlagt

Malvik Idrettslag Årsmøtet 2019

8

hovedstyret og med et lån på kr 500 000,-. Det første halve året ble mye av tiden brukt til å
etablere IFO samt rekruttere barn til ordningen. Det ble budsjettert med 60 barn pr dag til
IFO. Tilbudet ble åpnet for barn fra 3-6.trinn ved Vikhammer, Vikhammeråsen og Saksvik
skole. Dette med base på klubbhuset Vikhammer. Det ble fra tidlig vår vedtatt å kjøre dette
som et rent firedagerstilbud. Før åpning i august måtte vi gå ned til todagerstilbud og fikk 44
påmeldte barn, hvorav 25 av disse valgte todagersplass og 19 firedagersplass. De fleste fra 3.
og 4.trinn. Flest fra Vikhammer skole, ingen fra Saksvik skole. For å øke rekrutteringen ble
det også vedtatt å åpne opp for 2.trinn. Ett barn fra 2.trinn meldte seg på.
Til IFO ble det ansatt en nestleder, Jannicke Stølhaug i 70% stilling til IFO hvorav 50% IFO og
20% IFO regnskap. Instruktører som har bidratt på IFO 2018 er: Ane Frantzen, Maja Stokke
Hansen, Andreas Mauset, Per Olav Tegnander, Stine Kvam Hansen (50% vikariat for
Jannicke). Siri Eide bidratt på regnskap for IFO. Merete har i tillegg fått god hjelp gjennom en
person på tiltak.
Under oppstart i august hadde vi det veldig gøy både ute på gressbanen, på kunstgresset og i
Malvikhallen. IFO har fokus på bredde og vi la opp til ulike aktiviteter hver dag. Dette alt fra
hinderløyper til ballidrett og leker som mesternes mester og idealtid. Utover høsten og mot
slutten av 2018 ble det en del frafall. Vi fikk tilbakemeldinger på at konseptet var kjempebra
men at barna savnet venner på SFO/kulturskole osv, noen med logistikkutfordringer og flere
som deltar i «nok» aktiviteter etter skoletid. Ved utgangen av året sto IFO igjen med ca
halvparten av barnegruppa med hovedvekt fra 3.trinn Vikhammer skole.

12. Malvik Idrettsråd
Petter Storhaug har vært MILs representant i MIR i 2018.
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13. Avslutning
Hovedstyret vil til slutt takke alle frivillige i MIL for innsatsen i året som har gått. Uten
frivilligheten stopper idretts-Norge og Malvik IL.
Takk også til Malvik kommune for utmerket samhandling i 2018.
Vi ønsker laget med nye tillitsvalgt lykke til med arbeidet for barn, unge og voksne i Malvik.

Vikhammer 28.03.2019
Hovedstyret i Malvik IL
Underskrifter

_______________________________
Håkon Kvåle Gissinger (leder)

____________________________
Jan Inge Hov (nestleder)

_______________________________
Gunn Jorunn Widding

_____________________________
Steinar Lille

_______________________________
Turid Lund

_____________________________
Knut Radmann

_______________________________
Karl Erik Berg

____________________________
Helge Levorsen

