
 

Referat fra styremøte nr 5-2017,   

torsdag 5.oktober kl 19.00, hos Svenn-Erik 

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

Sakliste: 

36. Godkjenning av referat fra møte 4-2017(21.aug) 

Enstemmig godkjent 

37. Økning av «potten» til utøverstøtte 

Styret foreslår å øke potten med kr 20000,- til kr 70000,- for sesongen 2017-2018 grunnet 

ekstraordinære midler fra dugnadsarbeid på Sagbrukstomta.  

 Forslaget må behandles som sak på årsmøtet i feb.2018 

38. Vedta retningslinjene for dekning av utgifter i Frol il ski-skiskytteravdeling 

 Retningslinjene og reiseregningsskjemaet ble gjennomgått og justert litt.  

 Jo S legger det på Frolsida. 

39. Videreutvikling av anlegget vårt 

      - Bente informerer om hva situasjonen er i forbindelse med planlagt / søkt løype ned mot veien 

Vi prioriterer å ruste opp Langstrupen inkl. 0,7 løypa og ny løypetrasè ned mot 

parkeringsplassen. (denne har forhåndsgodkjent spillemiddelsøknad) 

Bente gir arbeidsgruppa beskjed. 

40. Frol-klær 

      -Bente har undersøkt dette med prøveklær og frister. 

Prøveklær ventes med det første. Vi får beskjed fra G-sport når de kommer. 6 ukers 

leveringstid. Prøving og bestillingsfrister med priser legges ut på hjemmesida, FB og mail. 

41. Aktivitetsavgifta 2017/18 

 Informasjonsskrivet er tilpasset inneværende sesong. Legges på Frolsida. Ansv. Jo S 

42. Bursdagen til Leva-Fro 

Avd. har tatt på seg å preppe alle skiene Bua har. Ca 120 par. Det avtales en kveld senere i 

oktober. 

43. Skallstuggu-samling 4-5. november 

Innbydelse ligger på Frolsida og på mail. Innbydelse, påmelding og opplegg ved Svenn Erik og 

Robert. Avd. vant 35 stk pizza på Rema 1000, disse brukes på samlinga. Kr 100 pr pers. 

 

44. Referatsaker 



      -Fjellda`n 

 Langrenn: 6 stk prøvde rulleski. Ikke det store oppmøte altså… Trafikkavviklinga gikk greit.  

 Tidspkt 1100-1300 kan være for tidlig, de fleste kjørte lenger inn og starta dagen der.  

 Magnus, Marius og Oddmund var innom i hytta og «viste» seg fram etter en treningstur. 

 Skiskyting: 5 stk prøvde børsa. Noen av dem ser vi nok igjen. 

 4-5 av de aktive deltok også. 

Mye arbeid som gir lite tilbake. Mulig vi trekker oss fra det neste gang. Fungerer dårlig som kick-off 

for de aktive også. 

      - Folkeløpet 

 Det ble droppet grunnet lite deltakelse. 

      -Byttehelga 11. november 

 Magneten, sammen med Nessegutten. Bente snakker med Innherred om litt markedsføring. 

 Info må ut etter hvert. Litt for tidlig enda da det er mere som må på plass først.  

      -Støtte til kjøp av rulleski/kjøp av rulleski 

Fikk tildelt kr 4000. Har kjøpt 2 par, kjøper 2 par til. Bruker litt mer enn støtten men vi har 

bruk for flere par. 

45. Evt 

      Søknad om spillemidler på utstyr. Trenger vi noe? 

 Jo S søker på våpen 

 Berit søker på rulleski 

 Kurs hjemmesida 23. okt. Vi bør delta, også utvalgslederne. 

TD2 kurs.17-18 nov. på Sjusjøen (sesongstart) påmelding 20 okt. 17. Jo S sender oppfordring 

til de aktuelle. 

«Rent idrettslag» anti doping. Vi avventer til hovedlaget gjennomfører det felles. 

Skikretsens lotteri er kommet. Vi kjøper loddene selv som før. Pga egen kalender som skal 

selges. 

Lagerrommet i kjelleren deles i to og innredes med reoler. Rennkontoret ryddes og mye 

flyttes ned i kjelleren.  

 

 

Ref. Jo S. 

      


