
Referat styremøte nr 7-2018,  

mandag 21.01.19, kl 18.00, hos Svenn-Erik 

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

Sakliste: 

55. Godkjenning av referat fra møtet 6-2018 

 Godkjent 

56. Årsmøtet 

       -regnskap/budsjett- evt småjusteringer, se mail fra Olav fra 20.01.19 

 Regnskapet er pr dd ikke ferdig revidert.  

Det utsendte budsjettforslaget ble gjennomgått og justert noe. 

- innkomne saker: Vi har mottatt et forslag om å organisere oppkjøring av løyper ved barneskolen 

på Bruborg. Styret har fått videresendt forslaget fra Espen Leirset.  

Forslaget er godt, og styret er enige i at dette både er praktisk og rekrutteringsfremmende, men 

det er ikke en årsmøtesak. Vi tar det i stedet opp til diskusjon etter at møtet er hevet.     

- Årsmelding –bidrag leveres til Bente i løpet av uka.   

 

- Valgkomiteen. De har så vidt kommet i gang nå. 

57. Kandidater til innsatspokal, vimpel, elitefond 

      Innsatspoka:l Mathea Guddingsmo foreslås. Ansv. Svenn Erik- resultatoversikt sendes til Bente 

     Vimpel, Ingen kandidat i år. 

     Elitefondet: Mari Andrea Kilskar Grevskott. Frist 1. februar. Ansv. for kontakt Jo Severin 

58. Tilskuddsportalen 

       Berit informerer. Vi kan søke om tilskudd til helsefremmende og forebyggende arbeid. 

Dette er rettet mot spesielle grupper i samfunnet og skal lette tilgangen til fysisk aktivitet for 

disse.  Jo S tar en prat med kontaktperson Kyrre Kvistad og sjekker mulighetene før vi legger 

arbeid i en søknad.  

Eks. på tiltak kan være skiløyper ved Frol barneskole. Barneskole – nært, BUA- utstyr, mm? 

Søknadsfrist 1. feb. 

        

59. Rekrutteringstiltak 

- gitt inntil 2000,- til mat i forbindelse med skirenn. Tilsvarende gis i forbindelse med MNM 

skiskyting 

60. Evt 

G-max avtale er signert. Legg ut på hjemmesiden. Ansv. Jo Severin 



Hyttebyggerne i Hulderåsvola skal bygge septikanlegg. Det kommer på arealet som vi disponerer. Det 

kan bli mulighet for parkering på dette området. (kommer i myra vest for veien opp mot hytta i 

bunnen av bakken) Dette er godkjent av Frol il og Grunneier. Styret ønsker å se på muligheten for å 

bruke overskuddsmasse til oppfylling i forbindelse med løypeutvidelsen ved Storlidalen. Vil derfor 

delta på et møte med entreprenørene. Ansv. Robert 

 

 

 

 


