
 

 

                              

                                                             
 
                                          
                                         INNKALLING TIL STYREMØTE FROL SKI/SKISKYTING 
 
 
Dato: Mandag 1.april kl 19.30 
Sted: Innherred helsehus 
Tilstede: Olav Sørheim, Sverre Matberg, Robert Ressem, Astrid Svendgård, Sven Erik 
Guddingsmo, Marianne Langøygard 
 
 
Sak 1/19: Presentasjon av nytt styre og oppgaver som pågår 
              Olav: God kontroll på regnskapet.  
              Sverre: Vedtas at vi setter opp lyskastere på parkeringsplassen. Bryter på hytteveggen. 
                          Robert snakker med gravemaskinfører for å grave hull og gir beskjed til Sverre. 
                          Kjøkkenet: Trenger soddterriner x 2 + øser. Sverre ordner.  
                          Rundvasking hytta før mai: Trine Munkeby får ansvar for å kalle inn, Astrid  
                          4 H ønsker å leie hytta fre-søn, 1800,- godkjennes. se punkt 13/19 ang utleie 
               Robert: Møte i langrennskomiteen over påske med planlegging av neste sesong.  
               Astrid: Planlegges to kakelotteri. Forsøker å unngå helger med cup ol, forsøker også å 
redusere bakingen til de barna som står for salget.  
               Sven Erik: KM-stafett har vært arbeidssomt, vanskelig å rekruttere folk, og til slutt avlys-
ning. Skatval tatt over arrangementet. Styret er positive til å ta på seg arrangement neste år og de 
kommende årene.  
 
Sak 2/19: Manglende leder Frol Ski/skiskyting  
Sven Erik overtar jobben som leder for Frol ski/skiskyting og sitter samtidig også som nestleder.  
 
Sak 3/19: Referat fra hovedstyremøtet  
                 1. Tildeling av Elitefond 
        Mari Kilskar Grevskott, Skiskyting  kr. 15000 

                 2. Tildeling av innsatspokal  
                             Mathea Guddingsmo 
                 3. TIldeling på kr 10000,- fra Allidrettsfondet 
                  
 
Sak 4/19: Referat fra Årsmøtet Frol 14.03 
                   Oppretting av Vulusjøen løypekjøring AS 
                   Nytt æresmedlem: Jo Severin Matberg 
                   Blomst til Sverre Matberg for 4 VM-medaljer! 
                 
 
Sak 5/19: Referat fra møte med Hovedstyret og ny nedbetalingsavtale med Ole Hustad 
                 3 års nedbetalingskontrakt signert. Marianne sender til Olav.  



 

 

 
Sak 6/19: Toalett i Storlidalen 
                 
Styret i Frol Bygdealmenning behandlet søknaden om overtakelse av toalettet i Storlidalen i styremøte 29. 
januar 2019, med følgende vedtak: 
  
Henvendelse fra Frol IL ski- skiskyting om at de ikke lenger har bruk for toalettet i Storlidalen, og at Frol Bygdeal-

menning får kjøpe det for kr. 40 000.- 
Vedtak: 
Frol Bygdealmenning har ikke noe ønske om å ta over toalettet. Det kan imidlertid fortsatt være aktuelt å gi tilskudd til 

vasking osv. 

 

  
Styrets beslutning: Sverre fortsetter jobben med vedlikeholdet. Det er ønskelig med et tilskudd til 
dette fra Bygdeallmenningen på kr 7.800,- (tilsvarer 1 time (300 kr annenhver uke) arbeid annen-
hver uke). Sven Erik tar dette med Bygdealmenningen. I kontrakten må det vært med ansvar for 
tømning av septik og ansvar ved evt hærverk.  
 
 
Sak 7/19: Tilrettelegging for samlinger i Storlidalen 
Utsettes. Ser hvor mye det er i bruk først.  
                 
 
Sak 8/19: Tørrlegging av arenaområdet  
 
Årsmøtets vedtak:   

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 kostna-

den/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 sna-

rest mulig.  

Vedtak: Ses i sammenheng med sprinttraseen. Ole Hustad innkalles til neste.  

 

Sak 9/19: Sponsoravtale Coop.  

                Trenger ny logo på hjemmesiden (Jo Severin) Kioskvarer skal handles på coop. Kan også være 

Coop extra.  



 

 

Sak 10/19: Ansvar for nettsidene Noen må overta, Jo Severin stiller opp inntil avviklet kurs om 

hjemmeside.  

Sak 11/19 : Sprint-trase, info om mulig samarbeid med hytteeierne (Robert) 

Styret godkjenner plassering av infiltrasjonsanlegg for tomteeier i Østre Hulderåsvola vann og av-

løpslag. Gir mer masseoppfylling ifm sprintløypa og dermed en fordel for Frol. Ole Hustad og Ro-

bert Ressem holder kontakten om det praktiske og økonomiske omkring dette.  

Sak 12/19: Arbeid i skianlegget;  

oppsetting av stolper og lyskastere på parkeringsplassen og bryter på veggen godkjennes. Sverre 

ordner med dette.  

Sak 13/19: Utleie av hytta.  

1800,- pr døgn med overnatting, kurs kveld 1000, korttidsleie inntil 3 timer 400,- Alle med eget an-

svar for vasking. Sverre fortsetter å organsisere utleie av hytta. Ved manglende renhold faktureres 

1500,- 

Nettsidene må oppdateres 

Trine Munkeby lager Facebookgruppe med priser 

Sak 14/19: Status sprinttraseen etterlyses.  

Avtaler at komiteen inviterer Ole Hustad til neste møte for å drøfte dette samt tørrlegging og spille-

midler.  

 

NYTT MØTE  

Mandag 6.mai kl 19.30 

I Frolfjellet skisenter 

HOVEDTEMA: Tørrlegging og sprinttrase  

Inviterer Jo Severin, Ole Hustad og Kjetil Røe 

 

 


