Styremøte 3-2016/17.
Mandag 190916, kl 1930 Hos Berit og Robert

Sakliste:
18/2016-17. Godkjenning av referat fra styremøte 22.08.16
Referatet godkjent
19/2016-17 Nedbetaling av lån til kommunen
-

Dere har fått noen mailer av meg, fra Ole. Se over.

Vedtak: Avd. betaler inn kr 30000.- til byggekontoen for Idrettshytta til nedbetaling av lån i Levanger
kommune. Dette er penger som kommer fra salg av reklameskilt over skivene.
Rentekostnadene forventes redusert med ca kr 550.- pr mnd. etter innbet.
20/2016-17. Frolklær
-

Bestillingsfrist?
Sponsorer?
Hvordan få det ut til medlemmene?

Svenn Erik har fått priser fra Kalas. Dette er foreløpig bare sendt ut til styret. 5 ukers produksjonstid.
Prøvekolleksjon kan skaffes kjapt. Får ha den i 2 uker.
Det finnes noen få sett fra forrige sesong på G-sport.
Salg av sponsormerker på klærne reduserer prisen v/innkjøp. Dette haster hvis vi skal gjøre det i år.
Vanlige priser for slikt fra 5-10000 kr. Gjelder årets innkjøp hvis vi ikke får tak i en større sponsor.
Størrelsen på sponsormerkene må være i hht reklamebestemmelsene til NSF og NSSF.
Svenn Erik bestiller opp prøvekolleksjon som vil være i butikken fra ca 1. okt. og 14 dager framover.
Bestillingsfrist 20 okt. Dette gjelder også for signering av evt. sponsorer.
Bestillingsskjema leveres i butikken av hver enkelt familie.
Info legges ut på hjemmesida, mail og FB. Jo S ansv.
Økonomiutvalget utformer forslag til avtaleskjema/infoark til bruk ved forespørsel om sponsorer.
Dette for at vi skal ha noe konkret å komme med når vi spør.
Vi inngår 3-års avtaler hvor vi garanterer for at modellene blir uforandret.
Fordeling av evt sponsormidler fordeles med noe større andel på overtrekkstøy.

21/2016-17. «Byttehelgen»
-

Les gjennom mail fra Sparebanken
Alene? Sammen med Nessegutten?

12-13 nov. gjennomføres et landsdekkende opplegg for byttehandel av sportsutstyr i regi av
Sparebanken. Banken annonserer, skaffer lokale, stiller opp med div info mm.
Vi ønsker å gjennomføre det sammen med Nessegutten. Det gir større utvalg og større nedslagsfelt,
flere kunder.
Bente følger opp mot Nessegutten og SMN
22/2016-17 Samarbeid med Levanger ski (Robert)
Robert orienterte fra oppstartmøte med de andre Levangerklubbene 8.9.2016.
Trening Lev.ski onsdager. Intervall rulleski. Alle med unntak av Frol ønsker å beholde onsdag som
treningsdag. FB-gruppe: SER langrenn
Frol: onsdag er ikke aktuell.
De andre klubbene fikk tilbud om å delta på vår tirsdagstrening.
Info om tilbudet sendes ut til våre løpere.
Mari Guin, kr 500 pr kveld som fordeles på de frammøtte. + 1000 i inngangssum.
Lørdager Hynnegruva. Forslag fra Frol om et sosialt opplegg (kaffe+kake o.l.) på toppen etter økta.
Prøver og ser hvordan det går.
Lev.karusellen hver 14 dag, onsdager. Terminliste satt opp. Frol arr første løp 4.1.17 Vi kan ha
Frolkarusell samtidig.
Lev. Mesterskap arr på helg. (19.03.17) Stafett og individuelt samme dag.
Frol reklamerer for Lev.karusellen på tross av at vi arr. Frolkarusell de samme kveldene.
Svenn Erik og Robert informerer sine grupper om tilbudet.
FK-nemnda oppfordres til å arr. 8 FK løp etter nyttår. (hver onsdag)
23/2016-17 Innkjøp av lagsutstyr. Løperstøtte? (Robert)
Står løperstøtten til jr/sen i forhold til hva vi får tilbake fra dem? De som ikke stiller opp på noe av det
vi stiller som krav (trener på samlinger, fellestreninger, kakelotteri) vil få redusert støtten. Vi krever
et minimum av gjenytelse for å yte støtte til løperne. Bente er i ferd med å sende ut info til de
aktuelle løperne. Utfordring for løperne å stille opp grunnet bosted annet sted i landet.
Stort oppmøte på åpen rulleskitrening for 3-5 klasse. 15-20 stk møtte de to første kveldene og da har
ikke 5. klassingene deltatt enda pga fotball. Vi har for få skipar til å dekke behovet. Ønske om innkjøp
av flere par. Problemet er økonomien. Vi burde nok kjøpt inn noen par og forsøker å skaffe noen
rimelige, brukte ski.
Innkjøp av flere rulleskipar må tas inn i neste års budsjett som egen post.
24/2016/17 Hva skal vi kjøpe for midler fra Sparebanken?
Vi får kr 3000.-. Vi har søkt på utstyr til skileik. (div. slalomporter, snowracer, kjelker, bålpanne mm)
Berit undersøker om vi kan omdisponere pengene til kjøp av rulleski.

Søke på Gjensidigestiftelsen? (Berit)
Søknadsfrist i år har gått ut. Neste mulighet 15.sept 2017

25/2016-17 Redigering av e-poster
Nye navn legges inn fortløpende
Mange nye navn i forb. med rulleskitreningene. Sylvi har best oversikt over disse.
Bente prøver å oppdatere listene.

26/2016-17 Evt.
-

-

-

-

-

Aktivitetslederkurs
o Ledig instruktør fk helg, men kan sikkert få det en annen helg
o Må stille min 10 stk totalt (flere klubber)
o Foreldre til de yngste mest aktuelle
o Oppfordrer foreldrene på tirsdagstreningen
Basistrening og rulleskiteknikk
o NTSSK tir 27 september, Instruksjon ved Audun Svartdal. Påmelding 22. pris kr 200.
o Svenn Erik og Robert oppfordrer trenerne sine til å dra.
Overnatting NM og NCjr
o NSF fordeler overnattingsplassene til kretsene. Sjekk hvem som er aktuelle løpere
ansv. Robert.
Kakelotteri 29. okt og 5.nov. Lister
o Langrenn 29 okt. og skiskytterne 5. nov. Har hver sin dag i utgangspunktet.
o Lister settes opp i fellesskap med sportslig ledere
o Salgstid 1000-1800.
o Hver familie må levere 2 kaker hver, begge gangene.
Godkjenning av Skisenteret v/Stein Funderud (c-lisens for å kunne søke Norges Cup).
o Befaring kl 1700
o Ståle må klare seg selv.
o (befaring utsatt til 5. okt.)

Ref
Jo Severin

