INNKALLING TIL STYREMØTE I FROL SKI/SKISKYTING 3.juni -19
Tid: Mandag 10.6.19:
Sted: Hos Astrid Svendgård i Okkenhaugsveien 318
Tid: 19.30 (styret) kl 20.00 (alle)
Følgende deltok:
Styret i Frol Ski/Skiskyting (Robert, Sverre, Svenn-Erik, Olav, Astrid, Marianne)
Ole Hustad, Jo Severin Matberg
Hovedtrener Hermann Leithe

DEL 1 (19.30-20.00)
Sak 25/19: Avtale med G-sport, klarering før bestilling av klær
Svenn-Erik fått avtale med G-sport om trøyer, samme antall som for 2 år siden
Svenn-Erik bestiller
Svenn-Erik leverer ut til skiskyttere og styret, langrenn får tildelt sine til høsten.
Sak 26/19: Tomtvatnetdugnad
Dugnad fredag kveld, fra 18-20. Trenger 8-10 stk.
Astrid legger ut melding på Facebook
Sak 27/19: Reiseregninger
Robert og Svenn-Erik ser over innkomne søknader, legg til godkjenning.
Olav betaler deretter ut.
Sak 28/19: Møte i hovedstyret 13.6, Marianne kan ikke delta. Hvem deltar?
Robert deltar fra kl 19.00 i Trønderhallen
Sak 29/19: Innkjøp av 4 par rulleski meldt inn fra langrennskomiteen
Vedtas kjøpt, men Astrid sjekker om dette kan dekkes av et Fond.
Hvis vi ikke får dekket dette skal det tas over det ordinære budsjettet
Det er tidligere søkt både Tippemidler og fond.
Hermann får ansvaret for å kjøpe inn.
DEL 2 (20.00 - 21.30)
Sak 30/19: Presentasjon av planlagt sprinttrasé
Ole Hustad redegjør:
Behovet er vurdert og funnet klart behov for dette.
Løypa er 420 m totalt og skal komplettere skistadion med oppløp og sørge for et flatt område som
kan gi bedre løyper også ved dårligere snøforhold. Det vil bli et «oppløp»
Det er enighet om at dette er et viktig tilskudd til løypenettet i Storlidalen.
Prosjektet har forhåndsgodkjenning for Spillemiddelsøknad.
Endelig søknad må leveres Levanger kommune innen 15.10.19

Kostnadsrammen i godkjente forhåndssøknad er på 875 000 inkl mva
Det vil ved fullførelse kunne oppnås refusjon av mva med kr 175 000 og spillemidler på ca 300
000. Resterende dugnader, gaver, lån og egne midler på ca kr 400 000.
Følgende jobber videre med dette:
Ole Hustad
Robert Ressem
Jo Severin stiller som konsulent i oppstartsfasen
Styret ønsker at Ketil Røe sitter i utvalget (kontaktet i ettertid og har sagt ja)
Ole kaller inn til første møte i arbeidsgruppen

Sak: 31/19: Presentasjon av planlagt tørrlegging
Ole Hustad har i forkant av møtet tatt seg tid til å bevare styrets spørsmål skriflig og hans svar
limes her inn i sin helhet:

VEDR. SAK 31/19: Presentasjon av planlagte tørrlegging
Hva er behovet?
Dette må beskrives ganske nøye
Kan dette inkluderes i Spillemiddelsøknad?
Jeg har som avtalt hatt et møte med Kjersti Nordberg i dag for å få avklart fremdrift og økonomi
knyttet til søknad om Spillemidler både for sprinttrasé og tørrlegging. Frol IL har tidligere fremmet
spørsmål overfor departementet om mulighet for å søke om spillemidler til utbedring av deler av
traséen. Det vises til svar fra Kulturdepartementet av 02.02.2018. Svarbrevet viser at vi kan søke
om spillemidler for inntil kr 579 000 ut fra hvilke totalkostnad selve utbedringen og tørrleggingen
vil komme seg på (maksimal kostnad kr 1 737 000 og tildeling med inntil 1/3).
Vi trenger ikke å søke om egen forhåndsgodkjenning av utbedringen og tørrleggingen siden vi alt
har en «formell aksept» fra Dep. På tiltaket. Det som må gjøres så snart som mulig for å få tatt med
kostnaden når vi fremmer en søknad om Spillemidler til Sprintløypen og utbedring/ tørrlegging er
følgende for det nye prosjektet «Utbedring og tørrlegging av deler av eksisterende løypetrasé i
Frolfjellet skisenter»:
1. En ganske tydelig og til dels omfattende beskrivelse av tiltaket
2. Kart som viser hvor tiltaket skal gjennomføres
3. Kostnadsoverslag for tiltaket bygd på entrepriser, ganske detaljert for den enkelte del
(maskinarbeid, masse og dreneringsmasse, rør, bru(er)?, planering, administrasjon
4. Finansiering av tiltaket som verdsetting av dugnad og gaver, egenkapital, lån, spillemidler,
mva-refusjon og eventuelt andre kostnader
Når søknad om Spillemidler utformes må det fremgå en nyt totalkostnad for prosjektene
«Sprintløype» og «Utbedring og tørrlegging av deler av eksisterende løypetrasé i Frolfjellet
skisenter» som danner grunnlag for en totalsøknad om Spillemidler.

Hvem skal jobbe videre med dette?
?
Når?
1. Det må snarest utformes en ganske tydelig og til dels omfattende beskrivelse av tiltaket
2. Tiltaket kan starte opp når idrettskonsulenten har godkjent beskrivelsen for tiltaket
«Utbedring og tørrlegging av deler av eksisterende løypetrasé i Frolfjellet skisenter»
3. Arbeidet bør begynne så snart det er arbeidskapasitet til å komme i gang med
gjennomføringen av prosjektet.

Det besluttes at gruppen som jobber med Sprinttrasé også innlemmer tilbud om tørrlegging i
videre samtaler med entrepenør, Jo Severin tar dette videre. Det planlegges en snarlig befaring.

Eventuelt
Oppdatering av sponsor på klær:
- Åsen sparebank blir med videre på ny sats på 7500,- Vi har fått tildelt 20 000 for skikjøring på Hegle fra fylkeskommunen
- Jo Severin sjekker at vi har fått penger
- Jo Severin avklarer timelønna til Jonny og evt utstyr og søker om inntil 20.000 refundert for
kjøring sist vinter
Anleggsutvalget
- Sverre graver jordkabel og vi har fått to stolper.
- Tidsinnstilling til samme tid som lysløypen, kl 22.00, bryter for forlenging ved sene møter/
selskaper

Neste møte mandag 26/8 kl 19.30
Hjemme hos Svenn-Erik.
Heirsvegen 56

