
Frol il ski- og skiskytteravdeling 
 

                                                          

Referat fra styremøte nr 6-2017, tirsdag 7. november 

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

 

Sakliste: 

47. Godkjenning av referat fra møte 5-2017 (5. okt.) 

Ref. godkjent. 

48. Søke om midler fra hovedlaget 

       - 6-12 år.  -allidrett 

Hovedlaget har ca 150000 på konto fra allidretten (som er nedlagt) De øvrige avdelingene kan søke 
om tildeling av midler fra denne potten. 

f.eks. husleie mandagstreningene, innkjøpt utstyr (rulleski, rekrutteringsvåpen, skileikutstyr, 
hinderløype i haugen bak tidtakerbua, mm.) 

søknad innen neste styremøte i hovedlaget 18.nov. ansv. Berit. 

49. Byttehelg/kakelotteri 

      - 10.-11. november - nok folk?  

Ikke veldig mange som har meldt seg foreløpig. Men nok til å få det gjennomført. 

Bente organiserer mannskapet 

50. LevaFro- prepping av ski 

      - 7. november kl 18.00 

Mange har meldt seg.  

51. Felles helautomatisk snøproduksjonsanlegg i Levanger 

     - les gjennom de mailene jeg sendte for noen dager siden 

Planer om snøproduksjonsanlegg i Torsbustaden som et samarbeid mellom Levangerklubbene. Vi 
inviteres inn i prosjektgruppa, og bør nok være representert der. Vi mener at vi har nok med vårt eget 
anlegg og bør synliggjøre det. 

Bente stiller i gruppa. 

52. Sammenslåing av Nord – og Sør-Trøndelag 

      -hva mener vi ute i klubbene?  Les gjennom !! det skriftet Jo Severin nevnte 

Saken gjelder sammenslåing av NT og ST idrettskrets. Vi ser ikke for oss de store endringene, i hvert 
fall ikke på kort sikt. Men vi er skeptiske til hva som skjer med skiskytterkretsen og skikretsen som en 
følge av dette. Ei sammenslåing av særkretsene er vi redd fører til at vi mister talspersoner som taler 
distriktenes sak. Påpeker også at det er meget viktig å ha fullt fokus på et spredt tilbud over hele 



distriktet uavhengig av hvordan organisasjonsstrukturen ser ut. Vi er små/få i utgangspunktet og det 
må unngås at idretten vår drives bare i kraftsentre kun rundt byene. 

53. Lønn til trenere 

      -mangel på/lite   trenere i skiskytteravdelingen 

Pga. overveldende deltakelse på skiskytterskolen fører til behov for ekstra trenere. På generelt 
grunnlag er styret positive til å engasjere interesserte ungdommer til slikt. 

I dette tilfellet er Anders Guddingsmo villig til å ta på seg å trene ei gruppe en kveld i uka mot 
godtgjørelse. Vi tilbyr kr 300.- pr økt og anslår ca 15 økter gjennom sesongen. Han kan i tillegg bli 
spurt om å bidra på enkelte samlinger. 

     - får vi noen til å ta trenerkurs? 

Sjekke interessen for trener/aktivitetslederkurs blant foreldregruppa. 

 

54. Frol-karusell 

      -startkontigent 

Som i fjor. Onsdager.  

Karusellnemda ordner mannskapsliste karusell og grøtkoking 

Priser som i fjor. 

Terminliste for alle egne arr. Utarbeides. Bente oversender datoer for kretsrenn Langrenn og 
skiskyting til karusellnemda sånn at de kan ta disse inn i terminlista. 

55. Enjoy 

    - Bente informerer 

Inntekstmulighet, salg. Ikke intr. 

56. Skallrennet 

     Bente informerer 

KM fristil.  Mannskapslista påbegynnes nå.  

57. Referatsaker 

       - møte om videreutvikling av anlegget 

Bente informerer fra siste møte med prosjektgruppene. (Ole A, Vidar A, Knut G, Arve M, Ketil R) 

      - høstmøte ski og skiskyting 

Jo S ref. fra møtet til skiskytterkretsen. (var ikke til stede på møtet) Arne G møtte fra Frol 

Bente deltok. Terminliste, «grasrottrener» små kurs i klubbene? Info fra skiforbundet.  Basisanlegg- 
skileik/skiferdighet 

58. Evt 

      - lerret.   

Vi ser etter et brukt 



Olav ønsker et budsjett før jul 

 

Ref. Jo Severin 

 

 

 


