Frol il ski-og skiskytteravdeling

Referat styremøte nr 3-2018, tirsdag 12.06.18, kl 18.00, oppi Frolhytta
Til stede: Bente, Sverre, Robert, Svenn Erik, Olav, Berit, Jo Severin
Sakliste:
18. Godkjenning av referat fra møte 2-2018
Godkjent
19. LM skiskyting 9.-10. februar 2019
Jo Severin informerer
Må ha nøkkelpersoner på plass først. Trenger ca 70 stk. Nevnes behov for hjelp på hovedlagsmøte
torsdag fk. Særlig O-gruppa utfordres.

20. Utbedring av løypenettet/brev fra departementet
Hva gjør vi i sommer? Bente informerer om brev.
Bente sjekker hva som kreves for å få ut av allerede innvilgete spillemidler. (rest 579000.-) Om vi kan
levere regnskap fortløpende (årlig) etter utbedringer.
Sjekker også ut hva av tørrlegging/utbedring på stadion som ligger inne i utvidelsen ned mot
parkeringa. (spillemiddelsøknaden)
Jo S inviterer Trond Sørheim på befaring mtp tørrlegging.
Sverre rydder litt mer i dagtraseen.
21. Tightser
Vi snakket om at trenerne skulle få. Robert og Svenn-Erik lager en oversikt over trenere
Hva gjør vi med de andre? Forslag: jr/sen løperne våre får? Styret får? Selger?

Disse får:
Trenere får: Herman Leithe, Svenn Erik, Anders, Jens Petter, Bjørn Åge.
Jr/sen: Marius, Mari Andrea, Ole Johann, Oddmund, Espen, Magnus, Line,
Styret.
Resten selges når fellestreningene starter. Kr. 200.-

22. Fordeling av «potten»
Olav, Jo Severin og æ har gått igjennom søknadene

Bente informerer om det
Kr 70000.- skal fordeles etter gitte kriterier.
Aldersbestemte løpere får faste beløp. Resten fordeles på de godkjente søknadene. En løper får
redusert grunnlaget litt pga. manglende innsats på dugnader ol. I forhold til de andre utøverne. J.fr.
kriteriene.
Totalt krav utgjør kr 180999.- Støtten til jr/sen utgjør 35% av dette.
Legg skjemaet ut i word-format. Ansv. Jo Severin
23. Aktivitetshaug. Ny nedfart til stadion.
Sverre informerer. Evt synfaring
Vi rydder vekk noen trær ved nedkjøringa og åpner opp litt.
Aktivitetshaugen bygges ut litt etter litt, med mindre folk fra Universitetet Nord tar på seg jobben
vederlagsfritt og ved bruk av lokale byggematerialer. Vi så litt på plassering av forskjellige apparat for
å danne oss et bilde av det.

24. Nøkler
- hvem har av trenerne? Vi har etterspurt nøkler til en del av de som har hatt verv/funksjoner i
styret. Nøkler bør innom styret ved hvert» eierskifte»- for å kunne ha oversikt.
Bente oppretter ny liste. Har nesten full kontroll…
Flere av de som har gått ut av verv er spurt om de har nøkkel uten at det har gitt noe resultat.
25. Lagerrom til de andre avdelingene i Frol
- bør vi tilby de lagerrom. Hovedlaget sponser hyller, skap mm
Til f.eks. oppbevaring av arkiv mm til avdelingene. Ikke som rotrom Taes opp på neste
hovedlagsmøte.
26. Referatsaker
-Fjellets dag.
Vi stiller ikke denne gangen.
- golvet i hytta.
Det er håpløst å få bra, selv etter gjentatt vasking. Bente har snakka med Ove Kvam som skal
se på saken.
- idrettsregistrering/medlemmer/tilbakeføring til avdeling
Registreringen viser ved gjennomgang at mange som stiller opp ikke er medlemmer i
idrettslaget. Det viser at vi bør følge opp dette bedre. Viktig pga tilskudd fra NIF pr medlem,
og tilbakeføring fra hovedlaget.
St.olofsloppet. Mangler noen funksjonærer fortsatt.

27. Evt
PS- får vi tid- begynner opprydding av rennkontor/under trapp/lagerrom
Ble ikke tid
Jo Severin foreslo at vi samler oss til en dugnad i nyanlegget til Stiklestad. Dette som en gjenytelse for
hjelpen vi fikk under bygginga i 2008 (tidtakerbua) Styret var positive til det, og prøver å samle så
mange som mulig en kveld eller to.

Ref.
Jo Severin

