
Referat styremøte 2/16-17.  22 august 2016 i Frolhytta 

Til stede: Bente Sundsvik, Robert Ressem, Svenn Erik Guddingsmo, Berit Ressem, Olav Sørheim, 

Sverre Matberg, Jo S Matberg 

 

Sak 11/16-17 

Godkjenning av referat fra styremøte 16.06.16 

Godkjent 

 

Sak 12/16-17 

Fjelldag 4. september  

Vårt tilbud blir todelt:  

Skiskytterne blir på standplass. Mulighet for å prøve seg med skiskytterbørsa, med eller uten 

puls. 

Langrenn holder til ved parkeringsplassen i Storlidalen med tilbud om å prøve rulleski. 

Kjernetid kl 1100-1300. Da skal noen av de aktive løperne være med som instruktører. Etter 

kl 1300 blir det trenerne/foreldre som blir til stede.  

Skiskyting og langrenn kjører dagsamling med treninger før og etter aktivitetstilbudet vårt for de 

aktive løperne. I aktivitetsperioden skal de hjelpe til med opplegget. 

Rulleski v/langrenn. Vi må stille med utstyr, (sko, hjelm, staver, rulleski osv) 

Skiskyting: Skyting, opplegg på standplass..   

Gratis kaffe og havregrøt mm i hytta. (ute hvis været er bra) 

Skilting og sperring. Informasjonsskilt må settes opp i Storlidalen for å lede folk opp i anlegget. Berit 

lager disse. (lamineres) 

Behov for å sperre den asfalterte delen (veien) i Storlidalen. Trafikken ledes over parkeringsplassen 

sånn at rulleskiløperne kan drive uforstyrret. Bente avklarer dette med leder i Vulusjøveien, Per Egil 

Gustad. 

Bente spør Linda om hun kan ta ansvar for kiosk. Havregrøt mm.  

Jo Severin lager en nyhet til hjemmesida når trenermøtene er ferdige og opplegget er klart. 

Robert kontakter Sylvi m.fl. om å være til stede for å informere om Frolkarusellen, skileik, 

skiskytterskole osv. Sørger også for at info om langrenn sitt tilbud kommer på plass. 

Jo Severin lager infoskriv om skiskytterskolen. Lager også interesseliste hvor folk som ønsker å motta 

info på mail kan skrive seg på.  

 

 



Sak 13/16-17 

Dekning av utgifter 2016/2017 

 Endring skuddavgift. Skudd til samlinger dekkes av løpere over 13 år. 

 Endring av tekst ang dekning av reise til HL. 

 Dekning av startkontingent til Levangerkarusell, Frolkarusell, turrenn og ikke terminfesta 

renn dekkes av hver enkelt utøver. 

Sak 14/16-17 

Aktivitetstilbud for 7-10(12) år 

Hovedstyret trenger en oversikt over tilbudet vi har til denne aldersgruppa ift fordeling av LAN midler 

Fjelldag 4 september 

Aktivitetsdag på Moandagene 

Mandagstreningene på Frol 

Tirsdagstreningene  

Skileik 

Skiskytterskole 

Torsdagstreninger for nybegynnere 9(10)-12 år 

Lørdagstreninger i Hynnegruva 

Bente sender oversikten til Bjørn Åge Reinås 

 

Sak 15/16-17 

Aktivitetsavgift 2016-2017 

Gjennomgått og revidert 

Sak 16/16-17 

Rapport fra utvalgene 

Langrenn:  

Herman Leithe inn i utvalget. Ansvar for rekruttering 

Gruppa inndelt slik: 8-10 år, Trener: Herman Leithe. 11-13 år, Trener: Harald Vadla/ Hans Martin 

Holden, disse er ikke helt på plass enda. 14-16 år. Trener Bård Haugnes. 

Infoskriv til skolene 

Rulleski tirsdagene på Hint. For alle 

Videreutvikle treningene i Hynnegruva for å skape litt mer sosialt etter økta. 

1-2 fellesøkter pr uke i samarbeid med skiskyting 



Skiskyting: 

Trenermøte i morgen 

Fellesaktivitet man, tir, tor sammen med langrenn 

Fredager er foreløpig treningskveld for de eldste, pga kollisjon med fotball de andre kveldene 

Vålådalsamlinga 10 sept-helga, påmeldingsfrist har gått ut. 12 utøvere påmeldt. 26 totalt. Har noen 

senger ledig enda. Svenn Erik sender ut tilbud. 

Skiskytterskolen. Narve tar denne. Datoer: 8, 13, 15 september 1800-2000 

Svenn Erik og Robert lager felles infoskriv. 

 

Økonomi: 

Dugnad i Klosteret i forb. med teaterstykket Ronja Røverdatter. 5 kvelder à 3-4 timer og 3 personer. 

GAID på HINT 16000 kr. Har vært lett å få folk til å stille opp på disse dugnadene. 

29 okt og 5 nov, kakelotteri Magneten 

Søkt om å få 10 par rulleski på IDT-sport.  

Ole Hustad jobber med å få til en vaskedugnad. 

Vedlikehold: 

Har vedlikeholdt strømgjerdet.  

Beising av hytta pågår denne uka.  

 

Sak 17/16-17 

 Støtte til Skallstuggusamlinga. Avd. betaler husleia. Mat betales av hver enkelt til kostpris. 

 Støtte til øvrige klubbsamlinger forberedes som en sak til neste årsmøte 

 Folkeløpet. 17 sept. Utlån av utstyr. Vi har kiosken 

 Brikkeutleie. 39 brikker utleid, a kr 17 +mva i forb. med Snåsavatnet rundt 

 G-sportavtale. 

o Avtale på avveie. G-sport har avtale klar til signering 

o Korrekt avtale ordnes og legges ut på hjemmesida. 

 Refusjon av mva på samlinger utgjør ca 5 % 

 

 

Møtet slutt ca 2245 

Referent 

Jo S Matberg 

 



 

 


