
Styremøte 4-2016/17- mandag 24.10.2016 

 

Hos Svenn Erik 

 

Til stede: Bente, Berit, Robert, Olav, Sverre, Svenn Erik, Jo S. 

 

Sakliste: 

 

Sak 27/2016-17.   Godkjenning av referat fra styremøte 19.09.16 

 Godkjent 

   

Sak 28/2016-17.   Regnskap, årsmelding og årsmøte 
pga ny lovnorm. Regnskap 31.12.16 og årsmøte før hovedlaget sitt. 

 

 Regnskapsåret endres fra dagens 1.5-30.4 til å følge kalenderåret 

 Årsmøtet skal heretter avholdes før årsmøtet i hovedlaget. Dvs før 1.3.  

Det blir noen utfordringer ifm. omlegginga (regnskap, valg osv) men dette gjelder 

kun første gang. 

 Idrettshytta må tas inn i budsjettet som ny post.  

 

 Utfordringer vedr. innkreving av startkont. på egne renn. Vi prøver ut 

forskuddsbetaling ved påmelding. 

 

Sak 29/2016-17.   Oppmann skiskyting 
                     - hva gjør vi? 

 

 Svenn Erik har sondert terrenget litt og fått nesten ja fra Trude Matberg, Ekne. Vi 

regner med dette går i orden i nærmeste fremtid. Svenn Erik følger opp saken. 

  

Sak 30/2016-17.   Frol-klær 

                     -flere sponsorer. Hvordan gjør vi det? (redusere prisene) 

                     -Berit har skaffet 4 x 5000,- 

 

 Hvordan fordele pengene?  

o Sponsoravtalene har en varighet på 3 år. Dvs at vi ikke kan endre design på 

klærne i den perioden. Den reelle markedsføringsperioden vil være mye 

lenger da forventet brukstid på klærne er lengre. Altså får sponsorene god 

valuta for investeringen. 

 

Sponsorbeløpet fordeles med kr 5000.- over 3 år med en %-vis fordeling av det årlige 

beløpet ut fra den totale summen det er bestilt klær for. Dog inntil max 25% avslag. 

De siste kr 5000.- brukes bl.a. til å trykke reklamemerker på klær som er solgt 

tidligere. Løpere i HL-alder pålegges å trykke på reklame på sine plagg. De yngre 

står litt friere, men alle anmodes om å gjøre det. Dette blir utført kostnadsfritt for den 

enkelte på G-sport Magneten. Info om trykking gis av de sportslige lederne, samt at 

det sendes ut etter hvert som alt er klart. 

 

For å forenkle oppgjøret blir alle klærne fakturert til klubben. Tilskuddet trekkes fra 

og hver enkelt kunde får en faktura som skal betales før klærne utleveres. 

 

Svenn Erik bestiller merker for påtrykk til eldre klær. 

 



 

Sak 31/2016-17. Politiattester 
-lister sendes Astrid og de på listene viser godkjenning til henne 

 

 Attester eldre enn 3 år må fornyes. 

 Robert og Svenn Erik må framskaffe en oversikt over trenere, oppmenn og evt andre 

som trenger politiattest i sitt verv. Oversikten sendes til Bente. 

 I tillegg må alle sende et bilde av attesten (MMS eller e-post) til Bente som 

videresender alt til Astrid I Rotmo (leder Frol IL) 

  

Sak 32/2016-17. Skikretslotteriet 

 Vi kjøper loddene selv, som tidligere.  

               

Sak 33/2016-17.  Skallstuggusamlinga 

                       - ansvarlig? 

 

 9-10 des. (fre-lør)  

 Primært for de yngste, men åpen for alle selvfølgelig. Flere av de eldste vil trolig 

være på renn lørdag. 

 Robert og Svenn Erik ber hhv. Herman eller Sylvi fra langrenn og Ståle eller Hans 

Martin fra skiskyting om å ta ansvar for samlinga. De må lage et opplegg tilpasset 

både langrenn og skiskyting. Org. Påmelding, mat, mm. I skrivende stund har vi 

Skallstuggu til kl 1200 lørdag. Dette er for tidlig for utsjekk hvis vi skal spise lunsj 

mellom øktene. Dette må avklares, men må vi ut så tidlig må lunsj i Idrettshytta 

ordnes. 

 Egenandel kr 100 pr pers.  

 

Sak 34/2016-17.  Status:-  

Vålådalensamling ( Robert) 

 

 Uke 45. Robert trener.  

 Bård skal ordne innbydelse kjapt. Viktig å få ut den så de aktuelle ser pris, opplegg 

osv. før de melder seg på. Antar ca 15 deltakere. 

 

                                   Kakelotteri (Berit) 

 

 Ikke fått svar fra alle enda. Spent på om alle har skjønt at de skal levere bakverk 

begge helgene. 

 

                                   Byttedagen (Bente) 

 

 Har snakkes med Sturla Lorås. Samarbeid uavklart foreløpig, men regner med det 

blir greit. 

Har også snakket med Levanger ungdomsskole, får låne kantina der. Magneten er 

også kontaktet, er positive. Sjansen for å få solgt utstyr til noen som aldri ellers ville 

fått skiutstyr er større på Magneten. Olav Salater (SMN!) er positiv til alle forslagene. 

Vi får se hva det blir til etter mer kontakt med Nessegutten. 

 

Sak 35/2016-17.  Referatsaker: 

møte m/ Skallstuggu og hovedlaget 

 



 Green på Skallstuggu har mange ideer fortsatt. Vi kan involveres i noe av det, 

forutsatt at det gir noe tilbake på ett eller annet vis. 

 

Gjennomgang av forsikringene 

 

 Astrid I Rotmo har hatt en gjennomgang. Vi bet. ca kr 16000 for alt av bygninger og 

utstyr i anlegget. 

 Ved utlån av utstyr (tidtakerutstyr) er det ikke forsikret. 

Det gjelder også hvis andre leier utstyret i forb. med leie av anlegget.  

Jo S undersøker med andre selskap 

 

Ny Frolside (hjemmeside) 

 

 Møte med Jensen media. Ny verson av hjemmesida er på gang. En del forenklet bruk. 

Også muligheter for å legge ut fra mobil. Kurs vil bli arrangert 

.  

Ferdigstillelse av Frolhytta 

 

 Bente har snakket med Ole Hustad. Han lover å følge opp Anders m.fl. og har fått 

løfte om at det skal ferdigstilles i nov. Det må det også bli! 

Regnskapet er så godt som ferdig, så det mangler bare ferdiggodkjenning på kjelleren 

før vi kan sende inn papirene og få utbetalt spillemidlene til våren. 

 

 

Søknad om tippemidler på ny sprintløype 

 

 Vidar Aksnes tok av forskjellige grunner en avgjørelse om å vente med 

spillemiddelsøknaden. Styret tar det til etterretning. 

 

Hjertestarter 

 

 Legges inn på en oversikt over hvor slike finnes på nettet. 

https://www.norskehjertestartere.no 

 

 

Sak 36/2016-17.   Godkjenning av anlegget og søknad om større arrangement 

 

 Ståle og Jo S. var i møte med Stein Funderud, anleggskontakt i NSSF. Det aller meste 

ser greit ut mtp å få C-lisensen. Men vi må regne med noen anmerkninger som må 

utbedres før vi får godkjenning for C-lisens. Vi avventer en rapport fra Stein.  

Av utbedringer vi må regne med å gjøre er bl.a. løypekart med oversikt over samla 

stigning osv, rom for dopingkontroll, arenakart med kameraplasseringer, ønske om 

kryssingsfri overgang til standplass (kulvert ønskelig) og utstyr for snøproduksjon. 

 

 

Sak 37/2016-17.  Evt 

 

 Salg av skitrekket. Finn.no, kr 25000. Jo S lager annonse. 

 Frolkarusellen har hatt møte. Går for renn hver onsdag. De setter også opp turnusliste 

for grautkoking på tirsdagstreningene. 

 Pris kr 250 for alle renn, men mulighet for å betale for enkeltrenn. (kr 50) 

 Harald Vadla gir bort 6-8 stoler som er finere enn de vi har i hytta. Vi bytter ut noen 

https://www.norskehjertestartere.no/


gamle. 

 Berit skaffer ei magnettavle til. Det er for lite plass til oppslag av info, resultater osv på 

tavla i gangen på hytta. 

 Skallrennet, KM fristil.  

 Sverre har diskutert WC ved parkeringa med Astrid I Rotmo. Hun følger opp evt 

overtakelse av denne mot Frol B.alm. 

 Div. vedlikehold og utbedringer i anlegget er utført.  

 

 

 

Ref 

Jo S. 

 

              


