Protokoll for årsmøtet i Frol il ski-/skiskytteravdelingen,
mandag 11.februar 2019, kl 19.00 i Frolhytta.
Sakliste:
17 stk møtte
1.

Åpning
a. Leder Bente Sundsvik ønsket velkommen til årsmøte

2. Godkjenning av innkalling og sakliste.
a. Innkalling ble publisert på www.frolil.no og ski-skiskytteravdelingen sin
facebookside 5. januar, i tillegg på e-post til alle på adresselista samme dag.
b. Godkjent uten innvendinger.
3. Valg av møteleder, sekretær og 2 til å skrive under protokoll
a. Møteleder Bente Sundsvik
b. Sekretær Jo Severin Matberg
c. Underskrive protokoll Marianne Langøygard, Ole Petter Vestheim
4. Årsmeldingen 2018
Årsmeldingen godkjennes med følgende anmerkinger/tilføyelser som tas inn i
årsmeldingen:
a. Restlån på idrettshytta hytta er på kr. 352000,b. Jo Langøygard er trener for gruppa 6-10 år langrenn
c. Feil dato for Skallstuggusamlinga. Riktig dato er 10.11. nov.
d. Bevilget tilskudd fra allidrettsmidlene skal være kr 7500.

e. Reklameplakater ga kr 39000 i 2018 (Ole info)
f. Kommentar til anleggsutvalget: Ønske om noen ord om utleie av hytta.
Innkjøp av madrasser for bedre tilrettelegging ved mindre samlinger. Publisere
tilbudet bedre på diverse media.

5. Regnskap 2018
a. Revisor har gjennomgått regnskapet og har ingen merknader. Revisor
anbefaler at regnskapet godkjennes.
b. Regnskapet godkjennes uten merknad.
6. Innkomne saker
6.1. Tørrlegging av arenaområdet.
Styrets forslag: det avsettes inntil kr 300 000.- inkl mva til tørrlegging av arenaen. Det
innhentes tilbud fra flere entreprenører. (Vi har tilbud fra en pr i dag) Kontrakten med
utførende entreprenør må garantere at utførelsen gir tilfredsstillende resultat. Det
kan brukes av egenkapitalen i tilfelle vi ikke får lån.
Forslag fra Ole Hustad: Tiltaket tas inn i eksisterende spillemiddelsøknad på
løypeutvidelsen nedover mot parkeringsplassen.
Søknaden er forhåndsgodkjent, men det må undersøkes om den kan utvides til å
innlemme tørrlegginga uten at ny forhåndsgodkjenning kreves.
Vedtak: Årsmøtet godkjenner at tiltaket utføres på best mulig måte. Det vedtas at
avdelingen tar kostnaden/risikoen for evt. 100% egenfinansiering i tilfelle vi ikke får
det inn på eksisterende spillemiddelsøknad. Det nye styret tar kontakt med
idrettskonsulenten i Levanger kommune og undersøker om det kan tas inn i
eksisterende spillemiddelsøknad uten ny forhåndsgodkjenning. Det er viktig å få
gjennomført prosjektet snarest mulig.
6.2. Etablering av trenings- og turløype rundt Storlivola.
Forslag fra Ole Hustad: Det foreslås å anlegge en ny tur/treningsløype rundt
Storlivola. Ski-skiskytteravdelingen skal stå for arbeidet med opparbeidelse samt
dekke kostnadene med dette.
Styrets forslag: Saken må utsettes til vi er ferdige med pågående prosjekt som
tørrlegging av arena og utvidelse av løypene mot parkeringsplassen. Vi kan ikke
prioritere å bruke penger på dette på nåværende tidspunkt pga. disse prosjektene.

Saken anbefales fremmet for årsmøtet i hovedlaget for behandling videre der.
Forslagstiller bør være Ole Hustad selv.
Vedtak: Forslaget avvises med bakgrunn i at ski-skiskytteravdelingen må prioritere å
fullføre tørrlegging- og løypeutvidelsen før man kan bidra til nye prosjekt. Det er heller
ikke avdelingens ansvar å bygge ut nye turløyper.
7. Budsjett 2019
Ole Hustad minner om at han har en avtale som sier at lånet han har bevilget
skal være nedbetalt innen 30.06.2018. Ole foreslår med bakgrunn i god
økonomi og forholdsvis lav aktivitet at det betales ut et større beløp (100 000150 000) for å kvitte seg med gjeld.
Årsmøtet er enig i at vi bør holde oss til inngått avtale.
Forslag:
1) Det avsettes kr 100 000.- på årets budsjett til nedbetaling av gjeld
2) Styret gis fullmakt til å inngå ny nedbetalingsavtale med Ole.
Vedtak:
Styret i avd. får fullmakt til å inngå en ny nedbetalingsavtale med Ole med
utgangspunkt i inngått betalingsavtale som sier at lånet skal være utbetalt
30.06.2018.
8 Handlingsplan 2019
Gjennomgått og revidert.
8. Valg
Valgkomiteen har gjort en god jobb. Det har vært mange telefoner og kontakt
med aktuelle kandidater men de har likevel ikke lyktes i å finne en ny leder.
Under møtet gikk valgkomiteens forslag på nestleder, Marianne Langøygard,
med på å stille som leder. Svenn Erik Guddingsmo sa ja til å bli ny nestleder. De
ble enstemmig valgt.
Valgkomiteen fikk dermed i oppdrag å skaffe ny sportslig leder for skiskyting.
Alle øvrige forslag til styret og utvalgene ble også enstemmig valgt.

Referent
Jo Severin Matberg
Under følger tillitsmannslista for 2019:

Valg ski/skiskytter avdeling 2019

Styret
Leder

Marianne Langøygard På valg 2021

Nestleder

Svenn-Erik Guddingsmo

På valg 2021

Økonomileder

Astrid Svendgård

På valg 2021

Kasserer

Olav Sørheim

På valg 2020

Leder langrennsutvalg

Robert Ressem

På valg 2020

Leder skiskytterutvalg

Trude Matberg

På valg 2020

Leder anleggsutvalg

Sverre Matberg

På valg 2021

Leder

Robert Ressem

På valg 2020

Oppmann

Hermann Leithe

På valg 2021

Medlem

Ole Petter Vestheim

På valg 2021

Langrennsutvalget

Skiskytterutvalget
Leder

På valg 2021

Oppmann

Trude Matberg

På valg 2020

Drift anlegg, våpen og rekvisita

Bjørnar Matberg

På valg 2021

Anleggsutvalget
Leder

Sverre Matberg

På valg 2021

Løypeansvarlig

Ketil Røe

På valg 2021

Kjøkkenansvarlig

Trine Munkeby

På valg 2020

Leder

Astrid Svendgård

På valg 2021

Medlem

Arvid Grostad

På valg 2021

Andreas Småli

På valg 2020

Runar Jensen

På valg 2020

Gunnar Alstad

På valg 2020

Øyvind Skei

På valg 2020

Bjørn Åge Reinås

På valg 2021

Tom Rune Iversen

På valg 2021

Ketil Røe

På valg 2021

Oddbjørn Næss

På valg 2021

Økonomiutvalget

Frolkarusellnemda
Leder
Utnevnes i nemda

Løypenemda
Leder

Revisor

Oppnevnes av hovedlaget

Valgkomite
Leder utnevnes

Lars Aune Viken

På valg 2021

I nemda

Håvard Dalen

På valg 2021

Ole Petter Vestheim

På valg 2020

Kommentarer fra årets valgkomite:

Valgkomiteen vil takke alle som stiller til valg/gjenvalg for neste periode. Vi takker alle som har sittet
en eller flere perioder for innsatsen de har gjort. Astrid Svendgård flyttes fra medlem til leder i
økonomiutvalget. Hun forlenger valgperioden med ett år fra forrige valg. Det er nå opp til styret og
årsmøtet om å godkjenne valgkomiteens arbeid og løsninger på kandidatene som er foreslått inn
organisasjon til ski/skiskyting 2019.

Mvh
Valgkomiteen 2019
Ole Petter Vestheim, Lene Stubbe, Vegar Karlsen og Kari Hveem

