
 

 

Referat styremøte nr 6-2018, mandag 03.12.18, kl 18.00, hos Olav 

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

Sakliste: 

48. Godkjenning av referat fra møtet 5-2018 

 Godkjent 

49. Æresmedlemmer 

Det ryktes at Orienteringsavdelingen vil nominere Hans Lund. Dette støtter vi, og henger oss 

på og sender inn et notat over hva han har bidratt oss med.  

Styret i ski-skiskytteravdelingen foreslår å nominere Jo Severin Matberg som sin kandidat. Må 

nevne at undertegnede ikke støtter forslaget og trakk seg fra diskusjonen. 

50. Årsmøte 

        Dato, mandag 11 februar. Kl 1900, I Frolhytta 

NB, Innkalling senest 6. januar. Forslagsfrist 20 jan. Legg ut på Frolsida. Ansv. Jo Severin 

       Årsmelding. Alle leverer sitt bidrag innen 31. januar.  

       Regnskap, ansv. Olav 

Budsjett. Gjennomgått. Oppsett ansv. Olav 

       Handlingsplan gjennomgått på møtet. Få endringer 

        Bente underretter valgkomiteen 

        Servering. 

51. Påmelding, betaling, avlysning 

Litt usikkerhet ift. å forskuddsbetale startkont. hvis det er stor usikkerhet om det blir avlysing 

eller ikke. Og tilbakebetaling i tilfelle avlysing. Kom vel ikke til noen konklusjon på hvordan 

dette bør håndteres. 

52. Fluorfrie arrangement tom 16 år 

 Bente videresender info om dette til medlemmene 

53. Referatsaker 

      - team Innherred langrenn 

Bente var på møte. Ligner veldig på et Steinkjerprosjekt som trenger støtte utenfra.. Dyrt. 

Det tenkes på litt for unge utøvere, helt ned mot 11 år. Ansatte trenere. Det forventes at 

foreldre stiller opp på div oppgaver. Bakvendt for oss på nåværende tidspunkt så uaktuelt 

foreløpig. 

      - hovedlagsmøte 



Løypekjøringa. Frol kjører ut året. Avtale ordnes mellom Frol og de involverte (Frol 

Bygdealmenning, Reinsjø statsalmenning, Vulusjøvegen, Vulusjølaget, Levanger kommune) 

hvor Frol kjører og partene dekker drift og evt rep. Gjelder ut året. Avtalen er ikke signert av 

partene pr dd og det er en forutsetning for at Frol skal kjøre. 

     - Skallstuggusamling 

Stor deltakelse, ca 60 stk. Savner mer klarhet i hva som er avtalt pris. Må bestilles i god tid til 

neste sesong. 

     - frol-klær 

Solgt klær for ca 12700 kr. Vi sponser med 20% (som før) Når det er gjort er sponsormidlene 

vi fikk til dette formålet så godt som oppbrukt. 

 Litt klær finnes på GMax i tilfelle flere vil ha. 

     - organisering/omstrukturering av norsk idrett 

Mail fra skiskytterforbundet som ønsker innspill til prosessen med omorganisering av 

idrettsnorge. Vi bruker ikke energi på dette nå.  

     - Skallrenn 

Mannskaplista snart ferdig. Jobber med å skaffe speaker. Premier er ok.  Spennende å se om 

snøen kommer. 

54. Evt 

       «dassen» 

Tilbud om å kjøpe den er sendt til Frol Bygdealmenning. Ikke fått svar, men de har styremøte 

førstkommende torsdag. 

Nå har det vært tilgrising der. Avføring er klint utover vegger mm. Dette er hærverk.  

Hvis den ikke blir solgt vil vi stenge av og kun åpne under arrangement. 

 

Neste møte 21. jan.   

 

Ref. Jo Severin 

 


