
 

Referat styremøte nr 2-2017, tirsdag 01. juni, kl 19.30, hos Bente 

Til stede: Bente, Svenn Erik, Sverre, Olav, Berit, Jo Severin 

Sakliste: 

10. Godkjenning av referat fra møte 1-2017, 20.mars. 

Godkjent 

11. Organisasjonsplan (navn på denne må endres, heter pr i dag «instruks for verv») 

Planen gjennomgått med følgende endringer/tilføyelser: 

Rekruttering: Rett benevnelse må inn i planen. Oppgaver: samarbeide med FK-nemda, skileik, 

rekrutteringstiltak. 

Skiskytterutvalg: representant i styret i Innherred skiskyting 

Karusellnemnda: ansvar for Grøtkokeliste, ha kontakt med rekrutteringsansvarlig i 

Langrennsutvalget. 

12. Aktivitetsplan  

Gjennomgått og revidert med noen endringer: 

Rulleski: etter ferien, for alle.  

Hynnesgruva, etter ferien, for alle . Følg med på hjemmesida/FB (generell info for all aktivitet skal 

legges der i tillegg til FB) 

Kickoff: 3. september (Jo S snakker med Vegstyret om bruk av veien til rulleskiaktiviteter) 

Skiskytterskole etter høstferien 

Samling Vålådalen 25-28 august, ansv. skiskyting. 

Frolfjellet skisenter 3. september 

Vålådalen medio nov. ansv. langrenn. 

«Skallstuggusamling» i Idrettshytta fre-lør, sent okt. ansvarlig rekrutteringsansvarlig/FK-nemda 

NB. Påmeldingsfrister helt klare, og påmelding er lik regning. 

Arrangement: 

Langrenn: som før + TdT skirenn (TdT holdes utenfor terminlista til skikretsenett år til) 

Skiskyting: Km stafett ( Ønskes i mars) kveldsrenn nov/des (sprintstafett) og jan. 

      - noe for sommeren? (ikke diskutert) 

     - trenere?  Politiattester! (ikke diskutert) 

 

 



13. Fordeling av pott til jr/sen 

I saken behandles også støtte til HL og løpere uttatt til Young Star finalen i Holmenkollen og 

Ungdommens Holmenkollrenn. 

• Søknad (søknad mottatt 1. juni 2017) fra Mette Kilskar om dekning av utgifter til HL 2015-16 i 

Målselv. Søknaden avslås da vi anser saken som foreldet. 

• Søknad dekning sentrale samlinger YS (3 stk). Vi dekker 500 pr samling. 

• Søknad dekning YS – finale og ungdommens Holmenkollrenn. Kr 500 (3 stk) 

• HL. Deltakerne får dekt 1500 kr pr løper. (5 stk) Alle må sende søknad til Olav.  

Svenn Erik og Robert sørger for at alle får beskjed. 

• Dekning av utgifter til jr/sen  

o De innsendte bilagene gir en samlet sum på kr 129536,-  

De samlede utgiftene dekkes i henhold til gjeldende kriterier og budsjett. Det er brukt kr 2.- pr km for 

bruk av egen bil. Dette gir da en støtte% på 40, som gir oss et merforbruk på kr 1814,40. i forhold til 

budsjettet på kr 50000.- Det forutsettes at alle utestående fordringer er betalt før støtte utbetales. 

 

14.  Ventilasjonsanlegg. Septiktømming/lukt. 

Saken utsettes til neste møte 

15. Swix super T-skjorter 

 - vi må bestemme hvem som skal få tilbudet om å kjøpe. De bør få tilbudet før sommeren! 

Pris: 100/200  

Vi har til fordeling: 

41 stk i div. størrelser. 

Prioritet: Utøver skiskyting og skileikdeltakere, deltakere på renn som ikke hadde nok til å få «6 

rennpremie».  Jr/sen, trenere. Fordeles så langt vi har.  Svenn Erik og Robert sender liste til Bente 

innen neste møte. 

16. Klær til trykking av reklame 

Saken utsettes til neste møte 

17. Fjellda’n 3. september 

      - Skal vi stille? Ja, vi benytter anledningen til å dra i gang høstsesongen på samme vis som forrige 

sesong.  

Jo S snakker med Arne Munkeby ang bruk av veien. 

     -Møte 8. juni. Bente stiller 

18. Leva Fro bursdag 

Saken utsettes til neste møte 

       - se mail fra Vidar 



19. Referatsaker: * Årsmøte Innherred Skiskyting 

Kontrakt gjennomgått og godkjent. Innskuddet er økt til 4000 for vår del. 

Egenandel 5000, faktureres utøver. 

Mette Kilskar er vår representant i styringsgruppa (som består av en fra hver 

av deltakerklubbene) 

                                 * Penger fra Nord Universitet 

   Utleie av hytta kr 2500 i forb. med eksamen. 

                                 *  Fått penger til rulleskikjøp- hvem tar ansvar? 

Har fått kr 4000 fra SMN. Svenn Erik prøver å skaffe 3 par. Mulig vi må bidra 

med noen kr selv. 

                                * Søknad spillemidler ny løypetrase 

• Ole har ikke tid nå. Forhåndssøknad gjelder fortsatt. Men vi legger 

dette inn i det nye prosjektet med videreutvikling av anlegget. 

                                * «Prosjektleder» videreutvikling av anlegget?? 

• Knut Grendstad er villig til å sitte i ei prosjektgruppe. Robert har 

orientert han om våre planer. Knut tenker på saken inntil videre og 

han sjekker litt rundt dette. Vil bl.a. ta kontakt med Sverre for 

info/befaring osv. 

Annet: 

• Skogn skole skal leie hytta 3 dager, vi prøver med 1000 kr/døgn hvis de skal ha tilgang til hele 

hytta og ikke bare toalettene i kjelleren. 

• Handicap-sti til inngang i kjeller. Prøver å få det gjort med gravemaskin i forb. med annet arb. 

I hyttefeltet. 

• Maledugnad Sagbrukstomta borettslag. Stor jobb. Klarer vi å skaffe folk? Pris? Kostnad utstyr 

ca 30000. Alle stikker bortom og ser på jobben før neste møte. Sverre ber med seg Jostein 

Kålen på befaring, han er gammel maler… Anbudsfrist 15. juni. 

• Mail fra Bård ang løperstøtte diskutert. Retningslinjene for støtte skal revideres.  

 

 

 

Evt- Samlinger/fakturering? 

 Utsettes 

 

Neste møte 12. juni kl 1900 hos Jo S. 

Møtet slutt 2330 

Ref. 

Jo Severin                  



      

 

 


