
                                              

Referat 

Styremøte nr. 2- 2018, onsdag 25. aprli kl 1900 hos Bente  

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

Sakliste: 

9. Godkjenning av referat fra møte 1- 2018 

Godkjent uten merknad 

10. Organisasjonsplan 

Gjennomgått og justert. Legges på hjemmesida. Ansv. Jo S. 

11. Aktivitetsplan 

Gjennomgått og justert. Legges på hjemmesida. Ansv. Jo S. 

        

      - trenere- politiattester  

 Kun nye trenere mm trenger politiattest inntil videre. 

Politiattester trenger foreløpig ikke å fornyes etter 3 år. (foreløpig pga. endring på gang i 

Politidirektoratet) 

http://skiskyting.no/no/nyheter/nyheter_2018/Viktig+informasjon+til+alle+idrettslag%3A+En

dring+i+politiattestordningen.b7C_wJzG2b.ips 

       

12. Dugnader 2018 

       Hva gjør vi? - vasking av hytte, nytt rom, løypene, aktivitetshaugen 

        Vasking og snekkering gjøres samtidig. 2.juni. Evt. Kurvfest etterpå. 

Aktivitetshaugen. UiN (Bagøyen) kontaktes, befaring i Markabygda og videre planlegging 

gjøres etter dette. Ansv. Sverre/Jo S. 

Løypene. I første omgang inviteres Sørheim maskin på ei befaring. Videre vurdering gjøres 

etter befaringa.  Ansvar Jo S. 

Spørsmålet rundt spillemidler til vedlikehold/ videreutvikling tas opp med Knut Grendstad/ 

Kjersti Nordberg (purres) Forhåndssøknad om spillemidler skulle vært levert innen 1. april. 

Dette har blitt forsinket i påvente av svar på spørsmålet om vi kan regne med å få 

spillemidler. Ansv. Bente 

 

                             - St. Olavsloppet 

Vi har hatt ansvaret for veksling i Østnesbakkene med Ståle Matberg som ansvarlig. 

Ståle har nå sagt fra seg ansvaret. I år 28 juni.  Trine/Morten Munkeby spørres. Ansv. 

Bente 



                             - kakelotteri 

  2 helger i okt. er holdt av.  

  Vi prøver å få ei helg på Coop Mega i juni også. Ansv. Berit 

 

- Midt Norsk Mesterskap langrenn (Ikke aktuelt kommende sesong da det etter turnus 

kommer til NT 2019) 

  Forespurt om å stille på TdT dugnad. Oppgaver ikke avklart enda. 

13. Rent idrettslag/utøver  

  Det avventes til nytt materiell kommer fra Antidoping Norge til høsten. 

  

14. Fordeling av «potten» på 70000 kr 

       - har sendt mail til jr/sen. Andre?  Fordeling på neste møte 

 De fleste har bekreftet mottak av info om dette. Et par som ikke har svart enda. 

Send ut/legg ut reiseregningsskjemaet i Word format. Ansv. Jo S. 

  

   

15. Tightser 

 Trenerne får hver sin. Resten selges rimelig.  Fordeling gjøres når de har kommet. 

  

16.   Referat: - hærverk på WC 

 Frol. Bygdealmenning tok kostnaden med reparasjonen og har allerede betalt. 

 Vi gir Frol B.almenning tilbud om å kjøpe den. Kr 40 000.- ansv. Jo S. 

- Kretsting skiskyting  

- etterforskning av IBU vedr. doping.  Forslag om kortere distanser på kretsrenn. Arne 

fortsatt i styret. Frol ønsker KM stafett i mars.  

- Styresmøte hovedlaget 

-  

17. Evt 

Ref. Jo Severin. 

 

 


