
Referat 

Styremøte nr 3-2017, tirsdag 13.juni, kl 19.30, hos Jo Severin 

 

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

Ole deltok under sak 26. 

 

Sakliste: 

20. Godkjenning av referat fra møte 2-2017, 1.juni 

Godkjent 

13. Utbetaling jr/sen 

Utbetaling er utført til alle unntatt Norøy. Diskusjon rund avmelding av Vålådalsamling i nov og 

faktura på dette. Vedtak: Frol dekker 2/3 av regninga, Norøy 1/3. Dette trekkes fra ved utbet. av 

støtte. Jo S Informerer Norøy. 

14. Ventilasjonsanlegg/Septiktømming/lukt 

Bente inngår avtale med ACT v/ Ole M Frøseth vedr. service på ventilasjonsanlegget. 

Septiktanken bør tømmes. Jo S tar med Kjell Ove Hallem og ser på det.  

Vi burde også hatt en avtale med Retura. Jo S snakker med Retura om dette (avtale) 

Lufting ordnes hvis behov. (Petter Bjørås har visst et forslag til løsning) 

15. Swix super T-skjorter 

Ikke fått respons fra alle på tilbudet som ble sendt ut etter forrige møte. Svenn Erik og Robert sender 

ut tilbud til de som er aktuelle, så får vi se om de blir solgt. 

16. Klær til trykking av reklame 

G-sport sponser deler av kostnadene med trykking. Frol må bet kr 20 pr trykk.. 

Trykking skjer på Leva-Fro. 

Robert/Svenn Erik sørger for info og gjennomføringsplan 

18. LevaFro´s bursdag 

Ønske fra BUA v/ Vidar Kvam Aksnes om at vi stiller opp med litt aktiviteter. F.eks skyting med 

laservåpen, rulleski mm. 

Bente melder tilbake at vi kommer med et opplegg. 

21. Nedbetaling av lån 

Spillemidler kommer til utbetaling nå. Det blir enten 1000000 eller 700000. Spillemidlene går direkte 

til nedbetaling av lån i kommunen. 

Mva kan komme med inntil 525000 hvis det blir full refusjon. 



Saldo på konto pr. dd 335000. 

Vedtak: Vi betaler kr 100000 fra vår konto til byggekontoen som hovedlaget disponerer. 

24. Søknad til Statskog 

Søknad sendes. Vi bør overskride kr 10000 i søknaden. Prosjektet kan kalles f.eks. «Naturlekeplass» i 

tilknytning til bålplass/ friområde i skisenteret med nærhet til hyttefelt i Storlivola og Hulderåsvola og 

Levangers største utfartsområde Frolfjellet. Berit ordner søknad. Svenn Erik og Jo S sjekker priser på 

div materialer. Mulig vi kan koble på friluftgruppa på Universitetet Nord, v. Tor Egil Bagøyen. 

25. Kriterier for støtte til jr/sen 

Jo S har utarbeidet et forslag til diskusjon. Kjapp gjennomgang. Utkastet sendes ut til styret og tas 

opp igjen på neste styremøte. 

26. Malingsdugnad?? 

      Ole A Hustad kommer kl 22 for å høre med oss hva vi tenker. 

 Ole har i realiteten ingen tilbud pr dato. Vi oppfordres til å levere en «god» pris. (130000) Maling 

dekkes etter forbruk, men skal inngå i tilbudet.  Det viser for øvrig til utsendt anbudsforespørsel. 

Robert er villig til å ta jobben som dugnadssjef. 

Sverre kan ordne maskering mellom bordene. 

Berit sender tilbud ihht tilsendt kravspesifikasjon i anbudsforespørselen til Ole innen 15. juni. 

27. Referatsaker: 

       * Fjellda´n 

 Bente deltok på møte. Dato 3.sept kl 1100-1500. Mye ble diskutert. 

       *» Laget mitt» NTE 

 Vi må oppfordre folk til å stemme. Linkes opp på Frol-sida. 

Ny tråkkemaskin har vært tema på møte med kommunen. Ordføreren er positiv. Det kan også være 

mulighet for årlig driftstilskudd. 

     28. EVT 

       * Utlån av startklokka vår (o-festivalen) 

Freidig ønsker å låne klokka. Vi låner den bort, under forutsetning av at de tar ansvar for den pga. at 

vi ikke har forsikring. Vi eier den sammen med O-avd. Bente sjekker med Olav Martin og avtaler pris 

med han. 

• Vi bytter kode på nøkkelboksen da det er (for) mange som kan den gamle koden. 

 

 

Ref. Jo S 

 



 

 

 

 


