
Referat 

Styremøte 5/2016-17  

 

Torsdag 011216 i Idrettshytta 

 

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

Forfall: Olav, Robert 

 

 

Sakliste: 

 

38/2016-17 Godkjenning av referat fra styremøte 24.10.16 

Godkjent 

 

39/2016-17 Startkontingent Telenorkarusellen/Frolkarusellen 

     - kort info fra karusellnemda(Bente) 

 

 Komiteen har hatt to møter, og de jobber godt. Styret hadde et ønske om flere renn enn 

foregående sesong da vi mener dette blir bedre både mtp rekruttering og forutsigbarhet. (om det må 

avlyses en uke, vet folk at det blir renn neste uke) Komiteen går inn for å arr. 10 renn denne 

sesongen. Hver onsdag helt fram til påske. Unntaket er vinterferien hvor det ikke arr. Renn. Dato 

for avslutningskveld er alt bestemt.  

 

Startkontingenten settes til kr 300 for hele karusellen, og kr 50 for enkeltrenn.  

 

      40/2016-17 Aktivitetskontingent 

-legger ut på de infosidene vi har og sender mail.  

-langrenn og skiskyting hjelper Olav med lister over de som i alle fall skal betale 

 

Bente sender ut mail med info. Jo S legger ut på FB, også vedlegget med info om beløpene osv. 

 

 

      41/2016-17 Sammenslåing av NT og ST skiskytterkrets 

– info fra Jo Severin 

 

Vi har mottatt en spørreundersøkelse fra skiskytterkretsen som gjennom den ønsker å høre 

klubbenes mening om dette. Det er ikke avgjørende for kretsstyrets avgjørelse, men er en grei måte 

å la klubbene påvirke utfallet. 

 Hva skal vi si? Fordeler/bakdeler? 

Svenn Erik, Ståle og Jo S får fullmakt til å utforme et svar. 

 

       42/2016-17 Skallrennet 

– mannskapslister 

– innbydelse 

 

Innbydelsen er nesten ferdig. Sendes ut med det første 

Mannskapslista er så å si klar. Sendes ut med det første 

Jo S legger dette på hjemmesida så snart det er ferdig 

 

Dårlig dekning for telefonbetaling i hytta, og vi ønsker mulighet for å benytte mCash/vipps. Jo S 

snakker med Hans Lund om han kan ordne en løsning. (WIFI i hytta?) 

Løsning for forhåndsbetaling av startkontingent er opprettet. 



 

 

      43/2016-17 G-sportavtalen 
                      -Svenn-Erik tar med -signeres 

                      -legges ut på frolsida 

 

Medlemmene informeres om avtalen pr mail. Avtalen legges ut på Frolsida under «om 

ski/skiskyting-aktivitetsavgift» 

Krav for å benytte avtalen: må være medlem i Frol. Må si fra i butikken at man er medlem 

for å få rabatten.  

Vi ønsker å få rabatten på gavekort til premier inn i avtalen. Svenn Erik ordner det. 

 

I avtalen ligger det inne kr 20000 i sponsing. Dette skal tas ut i form av klær som profilerer 

G-sport og Frol. Beløpet trekkes fra på ordinære priser. Klubbrabatt holdes unna dette. 

Vi bruker pengene på t-skjorter i en farge som er synlig når de trener etter veiene. De skal 

brukes som premie til de under 16 år som går 6 eller flere sone eller kretsrenn. Resterende 

t-skjorter selges til inntekt for avdelingen. 

 

      44/2016-17 Møte med Frol bygdealmenning (Jo Severin) 

– ny trase  

Bente og Jo S deltok på befaring sammen med Per Egil Gustad og Ivar Sagmo fra 

almenningen ang bygging av sti til de nye hyttene som kommer oppi haugen vest for skisenteret. 

Samtidig så vi på en utvidelse av løypenettet for å få til en 4 km sløyfe med mere stigning enn den 

gamle dagløypa. Stien og løypa vil gå i samme trasè opp på toppen. Vi fikk tillatelse til å rydde bort 

det som er av skog og kratt, og dette er vi nå ferdige med. Usikkert om det blir planert i høst, men 

hvis vi får nok snø kan den brukes på Skallrennet. Løypekart på utvidelsen er ferdig, sendes til Stein 

Funderud i forb. med søknaden om C-lisens. 

 

– søknad om støtte i forbindelse med renn/bompenger  

Vi ønsker oss en andel av salget av bomavgift de dagene vi arrangerer større renn. Dette pga at vi 

ikke kan ta parkeringsavgift, og dermed taper vi mye penger i forhold til andre klubber som får 

inntekter av parkering. Veistyret har full oversikt over antall solgte enkeltturer hver dag, og gir oss 

anledning til søke om en andel av inntektene fra enkeltturer disse dagene.  

Jo S utformer og sender søknad til Vulusjøveien driftsselskap. 

 

     45/2016-17 Tidtagerutstyret 

 

  hvem tar ansvar/har ansvar 

Jo S snakker med Hans Lund og klargjør ansvarsforholdet med han. (som er den som kjenner og 

bruker utstyret) 

  

      46/2016-17 Skallstuggusamlinga 

 

                 -status - Svenn-Erik og Robert (informerer Berit før han drar)  

Lite påmelding fra langrenn, bra fra skiskyting pr i dag. 

Jo S legger ut infoen på Skallstuggusamlinga på alle kanaler, så får vi se om det blir noen flere. 

 

47   Referatsaker-info/ div fra skiskytterforbundet (Jo Severin)   

 Har søkt om startnummerpakke, 300 stk. Får trolig svar uke 49 

 Har ikke søkt om spillemidler til våpen, rulleski eller annet utstyr i 

denne omgang 

 Rent idrettslag, ren utøver. Vi setter ikke i gang noe arbeid med 



dette da vi anser det som en sak for hele idrettslaget og at det 

derfor bør styres fra hovedstyret.  

 Akselfondet, søke? Må ha et godt prosjekt, funksjonshemmede, 

syke, (innvandrere?) o.l. Ligger muligens litt utenfor hva vi kan 

engasjere oss i, men Berit ser nærmere på det. Kan få store 

tilskudd til rett formål… 

 TD/arrangørkurs i regi av NTSSK i Blommen. Mette, Ståle og Jo S 

møtte. 

 Forsikringer. SMN1 klarer ikke å matche Gjensidige. Har sendt 

henvendelse til Idrettens forsikringssenter. Avventer svar. Skal vi 

gå videre med det? Avventer svar før vi gjør noe mer. 

 NSSF har opprettet en egen YouTube kanal med div 

instruksjonsvideoer. Trenerne bør inn og se. 

  

                              -   Hovedlagsmøte 

 Ny Frolside er på gang. Den blir mer brukervennlig og får også en 

mobilløsning som gjør det mulig å legge ut direkte fra aktiviteter 

og arrangement. Dessuten kan alle legge ut nyheter.  Det blir kurs 

på nyåret. 

 TD/arrangørkurs skikretsen      Bente deltok 

               

 20 boblejakker er bestilt, kommer neste uke(49)                

        48/2016-17 

Evt-  

 Nøkler oppi anlegget - hvem har/ skal ha? 

Bente har en god oversikt. Lista oppdateres og de (1 el.2) nøklene som ikke er innlevert etter 

avslutta verv samles inn. Noen nye trenere får egen nøkkel.  

              

 Ferdigstillelse Frolhytta 

 

Hytta er nå fullstendig ferdig. Vi tok en befaring i kjelleren. Det ble meget bra der. 

Lagerrommet må utnyttes på best mulig måte, dette må tenkes nøye gjennom. 

Fuktighetsmåler i garderobene er ikke montert, Bente ber Ole A. H.om å sjekke opp dette. 

Nå må vi sette i et støpsel for å starte avtrekket. Dette blir for tungvindt. 

 

 Lite etterspørsel om å leie hytta. Vi annonserer mere på FB. Oppslag på div. 

infotavler i butikker. 

 

 Olav ønsker et kredittkort for å kunne skille bedre mellom privat og skiavd. Vi 

godtar dette, men det må ordnes gjennom leder i hovedlaget.  

 

 Mye arbeid med fakturering/innkreving av penger for skuddsalg. Kan mCash 

brukes til betaling ved salget? Kan salget organiseres bedre? Svenn Erik 

snakker med Gunnar om ei organisering av dette, f.eks. salg en kveld hver 

mnd. med kun kontant, evt mCash som betaling. 

 

 Utrangerte våpen leveres til makulering. Ett kan kanskje fikses og selges som 

«trastbørse» Jo S ser på det. 

 

 Skitrekket er ute for salg. Har bud på 5000, men flere er intr. Så vi avventer 

litt til. 



 

 Berit ønsker å søke om 2 nye kakelotteri etter sesongen. Selvsagt er det ok! 

   

 

Ref. Jo Severin Matberg 

 

                    

 

                    


