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Sak 1 - Åpning
Møtet åpnes av styret i MALM IL

Sak 2 - Godkjenne stemmeberettigede
Sak 3 - Valg av møteleder, referent, og 2 til å skrive
under protokollen
Sak 4 - Godkjenning av innkalling
Sak 5 - Godkjenning av saksliste
Sak 6 - Godkjenne forretningsorden
Sak 7 - Årsberetning 2021
a. Strategi for 2020-2024
Hovedstyret vil fortsette arbeidet med å definere strategien for neste 4årsperiode i tråd med NIF`s handlingsplan for tilsvarende periode. Dette
arbeidet ferdigstilles i løpet av høsten 2021 og legges frem på neste årsmøte.
b. Hovedstyrets sammensetning 2020
Leder: Per Gunnar Feragen
Nestleder: Bjørnar Rønning
Sekretær: Ann Helen Ertvåg
Kasserer: Inger Marie Feragen
Styremedlem: John Oskar Brattsti
Styremedlem: Tanja Boholm

c. Medlemstall
Idrettslaget hadde pr. 31.12.2021 480 betalende medlemmer.
d. Aktiviteter
Det har blitt avholdt 6 styremøter i 2021 i hovedlaget. Idrettslaget har
arrangert 5 aktivitetsdager på sommeren 2021 (Sikkerhetsdag sjø, trenings
camp, familiedag, sykkeldag og aktivitetsdag i samarbeid med Norsk Folkehjelp
og Steinkjer kommune). På grunn av covid-19 har mye av den ordinære
aktiviteten også dette året blitt avlyst på grunn av smittevernhensyn, men med
en opptrapping fra året før. Malm IL har hatt ryddedugnad på stadion og fått
montert nye lysmaster til lys på gressbanen. Det er som alltid lagt ned en stor
innsats i å holde løypenettet på Malmfjellet og Skrubben oppe og vi har også i
år utvidet løypenettet og har nå fått løype fram til Røde Kors hytten på Holden.
Det er et potensiale for å finne flere dugnadsprosjekter, men som alltid så
krever det god planlegging og organisering for å få medlemmene til å stille opp.
Utover dette henvises det til underavdelingenes beretninger.
f. Arrangementer under Hovedstyret
Det ble i tradisjon tro arrangert Holdenrennet sammen med Follafoss IL, samt
at vi har arrangert 5 aktivitetsdager på Malm stadion i regi av hovedstyret.
g. Årsmelding Malm IL`s Skiavdeling
Styret:
Leder: Lars-Håvard Tømmervik
Kasserer: Ronja Selen
Medlem: Stian Ertvåg
Skisesongen 2021/2022 ble startet opp med skileik i mars 2022. Sen oppstart
på grunn av manglende ressurser i skistyret og utfordrende værforhold i
desember og januar. Det er godt oppmøte på skitreninger, men potensialet er
større og det må jobbes aktivt for å få med flere utøvere. Det er anskaffet ny
snø scooter og løypeslodd for å avlaste kjøring opp og ned med tråkkemaskin
fra fjellet hver dag. Et bidrag som skal sørge for å holde løypekvaliteten oppe
og kostnadene nede. Det er også opprettet en løypekomite for å ha bedre
administrasjon rundt alle aspekter med løypekjøring, rydding av traseer,
grunneiertillatelser mm.

h. Årsmelding Malm IL`s Fotballavdeling
Styret:
Leder: Pål Anders Olsen
Nestleder: Håvard Bergfall
Kasserer: Inger Marie Feragen
Medlem: Bjørnar Rønning
Varamedlem: Frank Davidsen
Fotballavdelingen har i år hatt lag med i seriespill i årsklassene 11 og 14 år samt
to lag (g og j8) med på barnefotballkvelder (bfk). I tillegg startet førskolegruppa
opp med treninger på høsten og har fortsatt å trene utøver vinteren i hallen.
Det ble arrangert 2 bfk-kvelder på Malm med suksess og vi ser at å arrangere
slike kvelder gir god inntjening i kiosken selv om det har vært begrenset
publikum grunnet covid-restriksjoner.
Trenere sesongen 2021:
 Førskolen Asle Grande
 G/J 8 Bjørnar Rønning og Per Gunnar Feragen
 G 11 Pål Anders Olsen
 G 15 Ketil Withbro
I mai var det dugnad med raking av banen og montering av nett på målene.
Vante ble også montert. Der var det godt oppmøte og det ble servert kaffe og
noe å bite i etterpå.
I juni deltok vi på Norsk Folkehjelps sommerskole med 3 personer (Ketil Roli,
Tanja Boholm og Pål Anders Olsen) og to stasjoner der barna fikk øve seg på
forskjellige fotballøvelser.
I november var det ny dugnad der nettene ble plukket av målene og målene ble
satt ved gjerde og vante demontert.
Det har blitt brukt mye tid på anlegget og fotballbanen, i perioden juni-august
var det stort behov for vanning av gresset. Dette har vært tidkrevende og vi har
slitt med tilgang på vann og tilbakeslag av vann i kommunale kummer som har
ført til oversvømmelse på håndballbanen. I tillegg har det vært en del
problemer med robotklipperen slik at gresset måtte bli klipt med
traktorklipperen noe som også blir merarbeid.
En utfordring vi ser er at det er vanskelig å få noen til å ta ansvar for
vedlikehold av banen og merking av banen før kamper, dette blir da noen vi i
styret må gjøre og det blir mye jobb på oss. Dette må vi prøve å få gjort noe
med til neste sesong.

Vi har og hatt dugnad med salg av toalettpapir. Dette viste seg å være vanskelig
å få solgt og vi har enda toalettpapir stående på klubbhuset.
Før jul hadde vi møte med fotballstyret i Follafoss IL der vi ble enige om å starte
opp igjen samarbeidet med mål om å få med flere barn til å spille fotball. Det
har blitt sendt ut skriv til klassene på Malm og i Follafoss og tilbakemeldingene
har vært gode. Og det ser ut som at vi kan få flere lag enn på lenge bestående
av barn fra både Malm og Follafoss på samme lag. Dette er gledelig.
Ønsker å takke alle trenere, lagledere, spillere, foreldre og alle andre som stiller
opp for fotballen på Malm for god innsats gjennom 2021.
Pål Anders Olsen, leder fotball Malm IL.
i. Sluttord
Generelt så er styret fornøyd med den økonomiske situasjonen i laget men
covid-19 har også i år begrenset inntektene. Vi har fått tildelt en god del midler
knyttet til rene sponsormidler og spesielt til aktivitetsdager.
Medlemsmassen er tilfredsstillende og litt økende, men har fortsatt et
potensial for økning. Det er fortsatt en utfordring å få inn
medlemskontingentene, og vi ser at en del medlemmer faller bort etter
fakturering, men etter medlemstallene har vi fått flere medlemmer enn det har
sluttet medlemmer.
Det er verdt å tenke mer på samarbeid om arrangementer mellom
naboklubbene da det viser seg at det er krevende å skaffe til veie nok folk til
planlegging og gjennomføring. Det å få til gode samarbeidsløsninger på tvers av
lagene er fortsatt noe utfordrende, men det er en større positivitet nå enn
kanskje på flere år.
Styret har et ønske om å få friidrett på kartet igjen. Dette er en avdeling som
har ligget nede over tid. Her har vi et prosjekt gående med en ny tur
konkurranse som heter VerraMe og skal stimulere befolkningen til å ta turen ut
og besøke kjente fjelltopper og plasser i og rundt Malm. Konkurransen skulle
startet 13. mai 2021, men på grunn av flere tekniske utfordringer med blant
annet betalingsløsninger har oppstartet blitt utsatt til våren 2022.
Ungdomsgruppen i alderen 13 – 19 år er utfordrende å beholde i aktiv idrett.
Dette er en generell utfordring innen både langrenn og fotball. Her må vi i
fellesskap analysere hvorfor det skjer og finne gode tiltak for å motvirke

trenden. Dette er en generell utvikling i hele landet, men vi må som lokal aktør
jobbe både proaktivt og positivt med å finne løsninger.
Sist, men ikke minst så har vi startet et forprosjekt som har til hensikt å få
utredet muligheten til å bygge kunstgressbane på Malm. Dette er et økonomisk
tungt prosjekt, men tvingende nødvendig hvis vi skal klare å gi attraktive tilbud
til ungene.
Avslutningsvis så vil vi takke alle frivillige som på hver sin måte har bidratt til
aktiviteter for barn og unge, som trenere, oppmenn, flaskebærere, toalettpapir
selgere, transportstøtte osv. Takk også til alle dere som på ulike måter er
brukere av våre tilbud. Sist, men ikke minst – tusen takk til alle grunneiere,
sponsorer og dere som legger grasrotandelen til idrettslaget. Uten dere stopper
vår mulighet til å drive!

Sak 8 - Revidert Regnskap 2021
Saksfremlegg:
Regnskapet er revidert og godkjent av Tone Malmo Lønnum
Styrets innstilling: Regnskapet for 2021 godkjennes.

Sak 9 - innkomne saker og forslag
Ingen innkomne forslag
Sak 11 - Fastsetting av kontingent og treningsavgifter
for 2023
Forslag:
Medlemskontingent settes til kr 150,- pr person uansett familie, støtte eller
enkeltmedlem for 2023.
Fotballstyret gis fullmakt til å fast sette treningskontingenten for 2022.
Styrets innstilling: Årsmøtet godkjenner styrets forslag til medlems- og
treningsavgifter for 2022 og 2023

Sak 12 - Vedta Budsjett 2022
Saksfremlegg:
Se ellers vedlagt forslag til budsjett for 2022
Styrets innstilling: Budsjett 2022 godkjennes.
Vedtak:

Sak 13 - Idrettslagets organisasjonsplan
Idrettslagets organisasjon ser slik ut:

Hovedstyret

Revisor

Skiavdeling

Fotballavdeling

Friidrettsavdeling

Sak 14 - Valg
Valgkomitéens forslag til styret i Malm IL 2022
Styrets innstilling:
Valgkomiteens forslag godkjennes med de kommentarer som
ligger under hvert valg.

Hovedstyret:
LEDER
Per
Gunnar
Feragen
NESTLEDER
Bjørnar
Rønning
SEKRETÆR
Ann Helen
Ertvåg
KASSERER
Inger
Marie
Feragen
STYREMEDLE John
M
Oskar
Brattsti
Styremedlem Tanja
Boholm

På valg

2 år

På valg

2 år

På valg

2 år

På valg Tar ikke
gjenvalg

1 år

1 år
igjen

2 år

1 år
igjen

2 år

Styret for hovedavdelingen er ikke komplett da kasserer ikke
stiller til gjenvalg. Det foreslåes at styret i Malm IL får fullmakt
av årsmøtet til å skaffe ny kasserer for hovedavdelingen snarest.

Skiavdelingen:
LEDER
LarsHåvard
Tømmervik
NESTLEDER
KASSERER
Ronja M
Selen
SEKRETÆR
MEDLEM
Stian
Ertvåg

På valg Instilles

2 år

På valg
På valg

2 år
2 år

På valg
På valg Instilles

2 år
2 år

Styret for skiavdelingen mangler nestleder. Det foreslåes at
styret i Malm IL får fullmakt av årsmøtet til å skaffe resterende
medlemmer i skiavdelingen før skisesongen 2021/2022.

Fotballavdelingen:
LEDER
Pål
Anders
Olsen
NESTLEDER
Håvard
Bergfall
KASSERER
Inger
Marie
Feragen
SEKRETÆR
MEDLEM
Bjørnar
Rønning
VARAMEDLEM Frank
Davidsen

På valg

2 år

1 år
igjen
På valg Tar ikke
gjenvalg

2 år

På valg Gjenval
g
1 år
igjen

1 år

2 år
2 år
2 år

Fotballavdelingens sekretær har valgt å trekke seg. Det er ikke
funnet en erstatter på dette tidspunkt og styrets innstilling er at
fotballstyret får fullmakt av årsmøtet til å skaffe ny sekretær
innen høsten 2022.

Valgkomite:
LEDER

Geir Asle
Rotabakk

På
valg

Innstilles

NESTLEDER

1 år
igjen

Innstilles

MEDLEM

På
valg

Innstilles

Nytt
medlem
velges på
årsmøtet
Nytt
medlem
velges på
årsmøtet
Nytt
medlem
velges på
årsmøtet

2 år

2 år

2 år

Følgende andre funksjoner er på valg:
1. SØF
Styrets innstilling: Bjørnar Rønning, Frank Rudi Selbo og
Per Gunnar Feragen
2. Holdenrennet
Styrets innstilling: Jon-Ivar, Lars-Håvard Tømmervik og
Per Gunnar Feragen
3. Revisor
Styrets innstilling: Tone Malmo Lønnum

Sak 15 – Utredning av håndballtilbud i Malm IL
Det har kommet inn forslag til å opprette ett tilbud innen håndball for barn og
unge i Malm og omegn. Styret i Malm IL ser positivt på å utvide
medlemsstilbudene og ønsker forslaget velkommen.
Forslag:
Styret i Malm IL foreslår at forslagstiller Merete Rønning får i oppgave å utrede
muligheten og interessen for et tilbud om håndball for barn og unge i Malm og
omegn, der aktiviteten underlegges hovedstyret som et treningstilbud i 2022
med vurdering om oppstart av fult tilbud med trening og påmelding av lag i
2023 samt å skaffe tilveie ett styre på minimum 3 personer til evt full oppstart i
2023.
Sak 16 – 100-års jubileum Malm IL
Malm IL ble opprinnelig stiftet i 1922 og feirer dermed 100 år 15. mai i 2022.
Styret har startet planlegging av feiring av 100-års jubileet med familiedag og
festligheter den 7. mai der alle innbyggere i Malm, våre medlemmer og
samarbeidspartnere inviteres til å feire Malm IL sammen med oss denne dagen.

Avslutning
Styret i Malm IL

