Referat styremøte 6/2016-17
Tirsdag 10.01.2017 hos Olav
Til stede: Olav, Bente, Svenn Erik, Berit, Robert, Sverre, Jo S.

49/2016-17 Godkjenning av referat fra styremøte 01.12.16
Godkjent
50/2016-17 Årsmøte
- dato 13.02.2017 kl 1900 i Frolhytta.
Jo S legger ut forhåndsvarsel snarest.
Vi bruker handlingsplan for inneværende år uforandret pga. at vi er midt i sesongen når
årsmøtet avholdes.
- sakliste.
Bente utarbeider sakliste. Ber også Ole A Hustad om å gi en statusrapport på arbeidet med
idrettshytta i etterkant av møtet.
- arbeidsfordeling
Olav sluttfører regnskapet og sørger for å få det revidert.
Gikk gjennom regnskapet. Noe utestående penger for samlinger, skudd, kalendere og
sponsormidler. De fleste er purret nylig, resten følges opp.
Mye av omsetningen gjennom kiosksalget og div. dugnader, premiekjøp mm er ikke innlevert til
Olav. Vi har en oversikt over beløpene, men dette er noe uryddig. Bilagene finnes og må leveres
til Olav. Må følges opp av Olav og Bente.
Årsmelding. Perioden blir 1.5-16- 31.12.16
Alle skriver fra hvert sitt ansvarsområde.
Neste Styremøte 06.02.2017. kl 1900. Hos Olav. Alle sender sitt bidrag til årsmelding til
Bente før møtet.
51/2016-17 Gavekort Bohus
hva kjøper vi? Dessertskåler?
Pålydende kr 1000.Forslag på å kjøpe soddterriner og dessertskåler da dette mangler i hytta.
Bente tar en tur innom og sjekker utvalget.
52/2016-17 Ferdigstillelse Frolhytta
Hytta er ferdiggodkjent med noen små mangler som må utbedres
Dette iverksettes så fort det er praktisk mulig, men noe må vente til det blir barmark.
Kjøpe noe til de som har gjort en jobb?
Bente sjekker hvem som har hjulpet til med ferdigstillelse av kjelleren og evt skal ha en
påskjønnelse.

53/2016-17 Penger fra banken, 3000,Berit informerer om forslag

Pengene er øremerket skileikutstyr. Bent Ingar Fuglu m.fl. har noe på gang. Akebrett o.l.
Pengene utbetales når kvitteringer foreligger.
Lys settes opp i aktuelle akebakker, Olav Daling har noen vareprøver som skal testes ut.
Vi har også fått 7000 kr. fra Frol Sanitet
Dette er tildelt etter søknad om støtte til «lavterskeltilbud» i anlegget. Kveldsmat o.l.
Ønsket motytelse er en plakat i hytta, samt at vi nevner det ved evt. reportasje i avisa.
Vi kan kombinere dette med ILAG arrangementet 24. jan. som skal oppover å prøve skiskyting.
Saniteten inviteres denne kvelden.
Jo S snakker med Innherred-avisa og TA og ber de komme.
54/2016-17 Regning fra Levanger ski
Kr 1000.- som er grunnbeløpet. Vi har i utgangspunktet sagt at vi ikke skal delta på dette, men
vi har nok ikke presisert det godt nok. Hverken overfor utøvere eller de andre
Levangerklubbene. Vi betaler regninga.
55/2016-17 TdT skirenn
Info
Aktuell dato 26.feb.
Vi er interessert hvis vi kan tjene noen kroner.
Turrenn kan vi f.eks. arr.
Bente sender over vårt innspill så får vi se hva som skjer.
56/2016-17 Evt
- oppstart kjøp av skudd kontant?
Gunnar er kontaktet, ønsker å bruke mCash. Salg 1 g. pr. mnd. fra 19. jan.
- møte mellom Bente og løypekjørerne
Bente har sagt at vi vil ha det skikkelig kjørt tir, ons og tor. Det skal kjøres 2 runder. I
helgene kan det kjøres en runde hver dag ved behov. Standplass skal preppes i 2 bredder.
Løypekjørerne lover å gjøre det sånn. De kjører på formiddagen, så ved mye snø kan det
være behov for å kjøre med scooter før trening.
Vi prøver ei stund og ser hvordan dette fungerer.
- erfaring med Skallrenn og mcash
mCash fungerte greit, men etteranmeldinger kan gjerne faktureres.
-

søknad sendt Vulusjøveien (om andel av bomveiavgifta ved større arr.)

-

Elitefond. Magnus Norøy er den eneste i avd. som er aktuell. Han informeres om tilbudet og
søknadsfristen.
Innsatspokalen. (Hovedlaget)
Kandidater: Oddmund Haugnes og Mari Andrea Grevskott Kilskar
Resultater fremskaffes.
Vimpel: Oddmund Haugnes, 2. pl.HL
Hans Lund foreslås som æresmedlem. Pga. mangeårig og positiv holdning til å stille opp
ved alle arrangement i de fleste avdelinger i laget.
Sverre har laget en plakat om utleie av Idrettshytta. Denne henges opp rundt omkring.

-

Ref. Jo S Matberg

