Referat styremøte nr 5-2018, tirsdag 23.10.18, kl 18.00, oppi Frolhytta
Møtt: Robert, Berit, Bente, Sverre, Olav, Jo Severin, Svenn Erik. Øyvind Skei møtte fra FK nemda
Sakliste:
37. Godkjenning av referat fra møtet 4-2018
Godkjent uten anmerkning
38. Frol-karusell/Levanger-karusell 2018
-nemda inviteres
Øyvind: har hatt 1 møte i nemda. Tema terminliste og oppgavefordeling.
Skal ha ett møte til for å lage innbydelse og fordele oppgaver.
FK ca hver uke fra 9. januar.
Frol er Teknisk arr. for LK.
Startkont. LK 150 kr, gjelder for hele karusellen.
Startkont. FK 50 for enkelt renn, 300 pr pers/500 for familie.
Frolmesterskapet arr. søn 17. mars
Avslutningskveld ons. 20. mars
39. Skallstuggusamlinga 10.-11. nov
- innbydelse kommer, info er lagt ut.
- priser kr 100 pr pers/300 familie
-Robert (langrennsutvalget) er ansvarlig for organiseringa
- Svenn Erik prøver å skaffe melk, ost og smør. Berit spør om brød et eller annet sted. (coop mega)
Bente vurderer å ta en runde med info ang. medlemskap, tilbudet i avd., dugnader og hva pengene
brukes til, mm
40. Byttehelgen 9.-10 nov
-Bente informerer om ståa
Flyers er laget. Det er for å nå bedre ut til folk utenfor idrettslagene. Disse skal deles ut i postkassene.
Ungene på trening bes om å gjøre dette.
Bente har begynt med dugnadslista og har en del klart.
41. Aktivitetskontigenten
Noen små justeringer på teksten, ellers bruker vi det uendret.
Priser som forrige sesong
42. Avtale med G-sport
- den vi har gjelder 30.06.19- ny forhandles i løpet av året

Reforhandles forhåpentligvis som den er pr i dag da styret synes det er en grei avtale.
43. Skikretsens skilotteri
- hva gjør vi med årets lodd?
Vi kjøper dem selv som tidligere.
44. Møter
- høstmøte langrenn og skiskyting.
Jo S møter for skiskyting. Bente for langrenn.
- Innherred langrenn.
Bente orienterte om hva dette går ut på. Mye likt Innherred skiskyting, men for 15 år-jr. Kostbart
opplegg som vi stiller spørsmål ved. Konstituerende møte 7. nov. Vi bør være representert for å få
info. Med mindre det blir gitt info på høstmøte.
45. Økonomi
-status:
Regnskapet viser betalte utgifter kr 478264 og inntekter kr 509279 hittil i år. Noen ubetalte regninger
på ca kr 10000 og utestående krav kr 10650. ca 10000 av dette er bestilte (uavhenta) skudd og
regnes som varebeholdning. Selges til hvem som helst fortløpende.
Saldo ca 485000.
Gjeld til Ole ca kr 320000. Dette kan reduseres ganske mye når reklameskiltavtalene fornyes
fortløpende. Det er betalt inn 40000 hittil i år til nedbetaling av gjelda til Ole.
46. Referatsaker: - Hovedlagets styremøte
Hovedlaget skal lage en tilsvarende premiehylle på den andre veggen. Rommet i kjelleren skal
innredes til alle avdelingenes bruk, bl.a. med låsbare arkivskap.
Minnegaver etter Pål H. ca 30000 skal brukes til tørrlegging og utbedring i anlegget.
-Frol-klær, ca 1/3 av fjoråret er bestilt.
-søkt om tippemidler på sprint-løype. Det viste seg at dette heller ikke var den endelige søknaden,
men en forhåndssøknad som hvis den godkjennes gir oss mulighet til å levere en endelig søknad.
Tinglysing. Det er oppdaget at anlegget ikke er tinglyst. Det skyldes nok en misforståelse mellom Frol
il og Frol bygdealmenning ang. hvem som skulle ha levert tinglysingspapirene. Det vil ikke bli gjort nå,
da det vil koste mange 10-talls tusen kroner.
47. Evt- når prepping av ski for «bua»?
Man. 5. nov kl 1800 foreslås.

Ref. Jo S Matberg

