
Styremøte nr 7- 2017, tirsdag 12.desember kl 19.00, til Olav 

Referat 

59. Godkjenning av referat fra møte 6- 2017(07.11.17) 

Godkjent 

60. Budsjett 

Olav sitt forslag ble gjennomgått og justert etter beste evne 

61. Ønskeliste fra Hans Lund(tidtagersjef) 

Det er ønske om å kjøpe noe utstyr for å sikre at vi får registrert passeringstider/strafferunder uten 

tilgang til internett. Utstyret koster kr 5500 eks. mva.  Utstyret kjøpes. 

Det er ustabilitet på ruter i fjøset til Ove Morten Kvitvang. Det medfører bortfall av internett i 

perioder. Ettersom vi har gratis nett fra han tar vi kostnaden med å rette feilen. 

Jo S avtaler med oppfølging av dette med Hans.  

Olav ønsker faktura på dette året. 

I tillegg gir vi Hans en oppmerksomhet til jul. Bente ansv. 

62. Klubbavtale tilbud fra Landrø 

Avtale på skudd, våpen og rekvisita/deler til skiskyting. Avtalens varighet er 1 år om gangen. 

Motytelse er logo på hjemmeside og facebookgruppe. 

Vi inngår avtalen. Ansv Jo S 

63. Årsmøte for 2017 

Dato 12 februar i Idrettshytta kl 1900 

Gjøremål: 

 Forhåndsvarsel/innkalling innen 10 jan. ansv. Jo S. 

 Bente gir valgkomiteen beskjed. 

 Årsmelding. Alle skriver sin del. 

Olav avtaler revisjon med Morten Munkeby rett over nyttår, eller så fort regnskapet er 

ferdig. 

 Styremøte ca 20 jan. 

  

64. Medlemsmøte  

      Jo Severin informerer 

«Veien videre» hva ønsker medlemmene at vi skal drive med. Hva skal vi gjøre av inntektsskapende 

dugnader og når? Andre måter å skaffe inntekter? Samlinger, hvor og når? felles treningskvelder ski-

skiskyting for bedre samhold? Mm. Vi mangler løpere i aldersgruppen 12-15 år. Hva gjør vi for å 

beholde de yngste noen år lenger? 



Vi planlegger videre på neste styremøte mtp et møte i forb. med ei trening sist i januar 

65. Sponsing av Frol klær 

Vi prøver å støtte med samme % sats som i fjor til tross for 3 ganger så mye bestillinger 

66. Referatsaker 

      - skiskytterrennet 2.des. Ca 80 deltakere. Grei gjennomføring og veldig godt mottatt av deltakerne 

som ikke er vant med kretsrenn så tidlig. Store utfordringer med å skaffe nok funksjonærer til tross 

for ei minimal mannskapsliste. Rennleder tar kritikk for at mannskapslista kom litt for sent. (14 dager 

før) Den bør nok ut min. en mnd. før renn.  

      - Ny søknad til hovedlaget. Frist 1. februar. Maks 10000,- 

Kriteriene er rulleski, havregrøt, utvikling av haugen (hinderløype) Bente/Berit ansv for 

søknad 

      - 10000,- fra Vinne Skilag 

 For leie av skianlegget forrige sesong 

      - Byttedag. Verdt å fortsette med. 

      - 2 X kakelotteri, ca 19000 i inntekt tot. 

      - 6000,- for gliderdugnad BUA. Vi fikk 1000 kr mer da Vidar så hvor mange timeverk dette faktisk    

ble. (ca 35 t) 

      - tilskudd fra skiskytterforbundet. Fikk fullt på det vi søkte på. (rulleski og rekruttvåpen) 

      - «Torsbustadprosjektet»  

 Det er en del uklarheter rundt hva dette innebærer. Vi har sagt at vi ikke stiller oss bak dette 

da vi ikke har fått noen info om hva det innebærer av forpliktelser. Vi vil gjerne være med på møter 

for å høre mer om hva det går ut på. Men så lenge vi ikke stiller oss bak er vi ikke velkomne i gruppa 

jfr. Idrettskonsulenten i kommunen.  

67. Evt 

Julkalendere, det er ca 90 stk usolgt pr dato. 

Leksdal il. Ønsker oss som reservearena 13. jan.-18 

Nye stoler i hytta? De gamle fra Søgstad er ikke spesielt gode. Bør vi bytte de ut? Berit har henta ut 

pris på samme type stol som Breidablik grendehus har kjøpt. Kr 425.- eks mva. Vi trenger ca  40-50 

stk. Kjøp avventes? 

Tour de Tomtvatnet har trukket seg ut av skirennet (og løpet) Vi er interessert i å fortsette 

samarbeidet om løpet men Nessegutten, Skallstuggu og Sparebanken. Robert følger opp. 

 

 

Ref. 

Jo Severin 



 

      


