
Referat 
  

Styremøte nr. 1- 2017, 
mandag 20.mars, kl 19.00, hos Sverre 
 
Til stede: Sverre, Berit, Robert, Olav, Bente, Svenn Erik, Jo Severin 
  
Sakliste: 
  

1. Valg av referent 

• Jo S. velges 
  
2. Kontoer i regnskapet 
    - tenk igjennom hvilke kontoer vi ønsker, hvem sier oss mest mulig, hva legger vi i de 
    - Olav har med en oversikt over de vi har nå 
 

• Kontoene ble gjennomgått og sortert. Noen slås sammen og noen kuttes helt 
vekk. Vi får dermed færre kontoer og mer logisk innhold i hver post. Det 
vedtas å føre sideregnskap for større arrangement for bedre oversikt over 
resultatet. 

  
3. Ventilasjonsanlegg 
   - Bente tar med tilbud om serviceavtale. Hva går vi for. Skal prøve å videresende, så kan 
dere se over 
 

• Vi inngår avtale med ACT Trøndelag A/S. Prisdifferansen mellom ACT og 
Caverion er minimal (ca 150 kr) Styret er enstemmig på at leverandøren av 
anlegget foretrekkes til å utføre service så lenge vi har garanti på anlegget. 
Dette kan revurderes etter hvert. 
Det er en del usikkerhet rundt garantien på anlegget. Bente sjekker opp. 
 
  

4. Komite som skal jobbe med videreutvikling av anlegget vårt 
  - hvem skal vi spørre? 

• Litt diskusjon om hvordan dette bør organiseres, hvem som bør sitte i en 
prosjektgruppe osv. Styret bør være representert, men ikke nødvendigvis 
som leder i gruppa. En del usikkerhet rundt dette, så til slutt ble det enighet 
om å spørre Knut Grendstad om han kan ta lederansvaret. Så fyller vi opp 
med nødvendig antall når leder er på plass.  Robert Tar kontakt med Knut. 

 
  
5. Avslutningskveld for Frolkarusellen 
    - Nord universitet onsdag 5. april kl 18 

- hva blir vår jobb?? 

• Alle styremedlemmer stiller med en premie hver. I tillegg skal alle som skal 
dit ha med brødfat. 

•  



   - utøverpris- tenk på kandidater  

• Mathea Guddingsmo peker seg klart ut i år. 
   - 6. renn premieutdeling (har snakket med G- sport)  

-   Vi skal bruke Swix Kortermet superskjorte til premie. Disse får vi gratis som et 
ledd i sponsoravtalen med G-sport. (avtale verdt kr 20000) Bente bestiller 
trøyer i ca. rett str. til de vi vet har nok renn. I tillegg tar vi ut skjorter i et 
assortert utvalg som vi selger rimelig, slik at vi til sammen tar ut varer for 
20000. 

- invitere snekrene dit?  

• De inviteres. Anders Fossen, Trond Fossen, Olav Aspli, Ole Hustad, Bjørn Halsan.  
- Loddsalg.  

• Karusellnemda skaffer premier, i tillegg stiller styret med en premie hver.  
 

  
6. Trykking av reklame på “eldre” Frol-klær 
   -Bente informerer om hva som er gjort så langt 
   - hvem skal vi oppfordre til å gjøre det?  

• Alle aktive fra 14 år og eldre. 

• Det bestemmes ei uke hvor dette skal gjøres på Lev Fro.  
  
7. Kurs om ny Frol-side 
   -mandag 27. mars, kl 18.00 
   - egen PC medbringes 
  - hvem bør dit??  (Svenn-Erik eneste som har meldt seg) + mæ. Andre?? 

• Langrennskomiteen bør dit, karusellnemda bør dit, Jo S drar dit.  
  
8. Referatsaker 
  - Årsmøtet til hovedlaget- Bente 

• Innsatspokal til Mari og Oddmund. Oddmund fikk vimpel for sin sølvmedalje i 
Hovedlandsrennet. Magnus er tildelt 6000 fra elitefondet 

   -TdT skifestival- status v/ Robert 

• Godt i gang. Frol arrangerer turrenn. SMN garanterer for 20000 fordelt på 
arr.klubbene. Mannskap er stort sett på plass. Robert rennleder med Gunnar 
Alstad som ass. Rigging, tidtaking, løypevakter, grilling, rydding og afterski. 
Trasè blir vestsida inn til Heståsdalen-Kammarkrysset-Heståa-Gellinetrasèen 
til mål. Start og mål på Skallstuggu.  

  - Midt – Norsk i orientering.  25.- 27. august  

• Anlegget (hytta) er utleid til overnatting. Pris som for selskap.  
  
9. Evt 
   - ny kode til døra?   

• Det er mange vet koden, så av sikkerhetshensyn byttes koden etter endt 
sesong. Dette bør vi gjøre etter hver sesong. 

  - politiattester!  Nye?  

• Det er fortsatt en del som ikke har levert attest, det må på plass! Bente har 
purret og følger opp 

•  



  - kakelotteri.  13. mai og 10. juni  

• Berit gjør dette likt det vi hadde før jul. Liste sendes ut til de aktuelle, og de 
som er «nye» tas inn på lista. 

  - malerdugnad  

• Et gjerde på Hint skal males. Ole Hustad  leverer «anbud» på vegne av ski-
skiskytteravd. 

  - fått innspill fra Bård om kriterier for utdeling av 50000,-? 

• Bård Haugnes ble utfordret til å komme med forslag til nye kriterier for 
fordeling av avsatte midler til løperstøtte. Har ikke mottatt noe enda… 
Gjeldende kriterier bør uansett gjelde for denne sesongen. 

- annet 

• Scooterbua må beises i sommer, og hytta skal rundvaskes. Dette bør gjøres 
før konfirmasjonsselskapene i mai.  

  
 
Ref. 
Jo Severin  


