Referat styremøte 1/16-17.
16.06.2016 hos Bente
Til stede: Bente Sundsvik, Svenn Erik Guddingsmo, Sverre Matberg, Berit Ressem, Robert
Ressem, Jo Severin Matberg. Heidi Moe møtte under sak 3.
Sakliste:
1/16-17 Valg av referent
 Jo S valgt
2/16-17

Godkjenning av årsmøtereferat
 Gjennomgang av ref.
kommentar: Bente følger opp Ståle som må framskaffe resultat på Ole Johann
Rødvik Kilskar og sende til Martin G så han får lagt det inn i årsmld.
Referatet godkjennes

3/16-17

Mangel på kasserer og oppmann langrenn
 Heidi Moe orienterte om arbeidet til valgkomiteen i etterkant av årsmøtet.
Mange er spurt, enkelte flere ganger, men ingen har foreløpig sagt seg villige til
å ta jobben som kasserer.
 En del nye navn ble notert og skal kontaktes. Uavklart hva som skjer hvis ingen
tar jobben etter en ny runde.
 Langrennsutvalget bør ha en oppmann. Bård bes om å ta oppgaven da det ikke
innebærer så mange ekstra gjøremål utover de han har i utvalget pr i dag. Mest å
sende ut info, stimulere til deltakelse på renn osv. Bente`s tar en prat med Bård.
 Ønske fra Robert om at langrennsutvalget kompletteres med den manglende
personen som da skal ha fokus mest på rekruttering. Forslag om å flytte en
person fra karusellnemda pga Sylvi`s fokus på rekruttering som leder i
karusellnemnda. Valgkomiteen tar dette etter at Bente har snakket med Bård og
Sylvi.

4/16-17

Gjennomgang av organisasjonsplan og arbeidsoppgaver for de ulike vervene



Planen tilpasses dagens styresammensetning. Ny plan settes opp med forside som
viser samtlige valgte i styre og utvalgene.

5/16-17





Plan for sommeren
Fjellstyrets/Statskog`s fjelldag 4. sept.
o Vi er invitert til å skape noe aktivitet i skisenteret denne dagen. Vi benytter
muligheten til å vise oss fram. Ansvarlig for opplegg er de sportslige
utvalgene. (prøve rulleski, skyting, være med på ei trening, mm. enkel
servering)
Langrenn:
o Har ikke planlagt noe organisert fellestrening i sommerferien. Løperne
avtaler fellestreninger seg imellom.
Skiskyting.
o Fast fredager for 13+ i Vinne, på Vinne stadion i samarbeid med Vinne skilag.

o
o
o
o
o


Skyting-løping/Kombinasjon. Har startet opp. Dette kommer sannsynligvis til
å gå utover høsten.
Har hatt ei samling i Meråker, vellykket. Bra deltakelse med mange av de
yngste også.
Mandag 20.6. Løpstest Hårdotten, gjentas 2-3 ganger utover høsten. Ønsker
at så mange som mulig deltar, også fra langrenn
56 grader øst i august.
Sykkel extrem vurderes 21 aug.
Skiskytterskole tidlig sept.

Info om ski og skiskyttertilbudet vurderes utdelt på skolene ved skolestart.

6/16-17


Aktivitetsplan 2016/17
Planen gjennomgått, og justert.

7/16-17









Rekruttering
Gjennomgikk mail fra Sylvi Haugnes som tar for seg mange tanker rundt
rekrutteringstiltak. Sylvi ønsker å ha større fokus på rekruttering gjennom vervet
som leder i karusellnemda. Bl.a. tilbud om å prøve rulleski noen tirsdager utover
høsten.
Bente undersøker om bandyutstyret finnes
Skallstuggusamling alt. i Frolhytta (Frolfjellsamling) fredag-lørdag fortrinnsvis
tidlig i desember. Jo S sjekker med Skallstuggu
Rulleski kjøpes ikke inn. De vi har vedlikeholdes og vi prøver å låne internt.
Vimpel. Utslitt, og vi trenger ny stang til begge. Jo S sjekker med Rune Lyngen.
Ønske om felles ytterklær til profilering og «lagbygging» Svenn Erik sjekker ut
pris på dunjakker
Bente gir tilbakemelding til Sylvi

8/16-17
Hjemmesida-ansvar
 Må brukes mere.
 Det skal være et møte med Jensen media ang hjemmesida. Den fungerer ikke optimalt
pr i dag. Må komme tilbake til bruk og tilgang etter dette møtet.
9/16-17
Evt
 Utleie av Frolhytta. Bør ha faste priser på utleie.
o Hel helg fre-søn kr 2500.o Helg, ett døgn fre-lør eller lør-søn kr 1800.o Dag/ Kveld (møte o.l) kr 1000.o Div serveringsutstyr (kummer, terriner, øser o.l. savnes) Vi bør ha komplett utstyr
hvis vi skal drive utleie
Referent
Jo S Matberg

