Frol il ski-og skiskytteravdeling
Referat styremøte nr 4-2018, tirsdag 28.08.18, kl 18.00, i Frolhytta
Til stede: Sverre, Robert, Bente, Olav, Svenn Erik, Berit, Jo Severin
Sakliste:
28. Godkjenning av referat fra møtet 3-2018
Godkjent med følgende merknader: LM skiskyting sa vi fra oss. Ble vanskelig å få på plass nok
områdeansvarlige.
Hans M Holden har levert inn nøklene sine og avsluttet sitt verv da han ser det som lite
sannsynlig at noen av barna blir med kommende sesong.
Lite har skjedd med gulvet. Kvam må purres. Bente ansv.
29. Frol-klær
Prøveklær på plass. Prøveperiode fra 30 aug. til 8. sept. Legges på hjemmesida og e-post. Vi
har 2000 kr igjen av reklameinntektene på klærne. Venter med å fastsette størrelsen på
støtten til vi ser hvor mye som blir bestilt. Ansv. Jo Severin/Bente
30. Retningslinjer for dekning av utgifter.
Vi bruker de samme retningslinjene som siste sesong. Dato og årstall justeres. Legg ut
reiseregningsskjema i excel på hjemmesida. Ansv Jo Severin
31. Høst-program
- treninger, trenere, politiattester, samlinger, kick start, bruk kalenderen
Langrenn: møte i langrennsutvalget 4. sept. Mye blir nok som forrige sesong. Men planen blir
spikra på møtet. Div. møter mellom Levangerklubbene i nærmeste framtid. Vi bør være
representert. Skallstuggusamlinga er langrenn sitt ansvar.
Skiskyting: Østersundsamling avlyst pga lite interesse. Høstsamling 22. sept. Innbydelse
kommer på e-post og på hjemmesida. Vurderer treningssamarbeid med Vinne og Stiklestad
da både de og vi har få utøvere. Treningskvelder kommer…
32. Dugnader
Vi har i vente:
Kakelotteri 6. og 27. okt på Magneten og adventskalenderen.
Bua (Vidar) har spurt om vi tar jobben i år også- nå 8000,- Vi tar jobben. Bente organiserer.
Gjennomført: GAID. Vi stilte med 28 stk à kr 500 hvorav 3 fra O-gruppa. Arrangøren var godt
fornøyd med at vi stilte så mange på så kort varsel.
33. Gjensidigestiftelsen
Søknadsfrist 15. okt
Tørrlegging arena og løyper? Jo S har vært på befaring med I. Gjemse og fått noen nye
tanker. Gjemse kommer med et tilbud/forslag. Jo S følger opp han.

Bente sjekker «nyløypeprosjektet» med Ole/Vidar og får en status på det.
Spør Sørheim Maskin om de er intr i å gi et tilbud. Ansv Jo Severin
Vi ser på dette så fort vi har mer info.
34. Førstehjelpskurs
NSSF inviterer til kurs 16. sept. På Steinkjer. Vi kan stille med 5 stk, og hvis vi gjør det får vi en
«gave» fra forbundet verdt 30000 kr. (hjertestarter og annet utstyr) Vi prøver først og fremst
å få trenerne til å dra. Fyller på med andre etter behov

35. Aktivitetshaug/hinderløype
Styret så på hvilke apparat vi skal starte med, og plasseringen av dem. Materialbehov ble
notert og kjøpes inn. Det som kan gjøres klart hjemme før vi inviterer til dugnad en helg.
Håper å få det ferdig før siste helg i sept. Ansv. Sverre

36. Referat:
Hovedlagsmøte:
- Arkiv Hovedlaget ønsker å bruke rommet i kjelleren. De vil også ha ei premiehylle på den andre
veggen.
-

Styresmøte 15. okt. Blir i hytta mtp ovenstående.
Varetransport med scooteren. Kandidater til å kjøre? Ønsker forslag
Jostein ønsker seg en «WEB» ansvarlig i hver særidrett. Samarbeid. Noen
som ønsker kurs? Ingen aktuelle pr dato.
Grusing av veien opp til Frolhytta. Bente spør om Almenningen kan ta
kostnaden.
Dugnad Blommen. 10 + 7 stk på to kvelder. Til sammen ca 70-75 timer. Vi
står fritt til å benytte rulleskiløypa.

36. Evt
service av ventilasjonsanlegget. Skal utføres i høst.
Km stafett 3 mars. Høringsfrist 1. sept. Ok

Ref. Jo Severin

