
 

REFERAT FRA STYREMØTE I FROL SKI/SKISKYTING 23.09.19 

Tid:Mandag 23.09.19 
Tid: 20.00-23.00 
Sted: Hjemme hos Sverre Matberg 
 
Tilstede: Robert Ressem, Sverre Matberg, Svenn-Erik Guddingsmo, Olav Sørheim, Astrid 
Svendgård, Marianne Langøygard  

SAK 40/19 Gjennomgang av forslag til løperkontrakter for kommende sesong  

               Gjennomgang av forslag og revidering av dette. Viser til ferdig dokument.  

               Det besluttes at junior- og seniorløpere skal signere kontrakten for å sikre at de 
blir kjent med sine forpliktelser og særlig endringene. 

 Robert sørger for implementering i langrennsgruppen og Svenn-Erik i skiskyttergruppen. 

SAK 41/19 Aktivitetsavgift for sesongen 19/20 

              Beløpene holdes uendret. 

              Astrid følger opp at folk betaler. Vi må sørge for at systemet er forståelig.  

              Det drøftes hvorvidt vi skal fortsette med «aktivitesavgift» eller om vi skal endre 
til medlemsavgift, da enkelte medlemmer betaler aktivitetsavgift uten å delta på 
aktiviteter. I praksis er dette en medlemsavgift og den beholdes som den er inntil videre. 
Innbetaling av denne danner grunnlag for å søke om støtte og ønskes betalt også av dem 
som ikke deltar på treninger. 

              Marianne legger ut info om betaling  

SAK 42/19 Gjennomføring av Byttedag 9/11 

             Svenn-Erik og Lisbeth møter fredag kveld. Lene Marit Ness-Jensen har ansvar for 
gjennomføring i helgen. Marianne deltar på møter i forkant med banken, Magneten og 
Nessegutten.  

SAK 43/19 Sponsing/klesbestilling G-sport inkl status sponsor, design og bidrag fra 
klubben 

Klubben sponser 20% av kostnadene.  

Marianne undersøker med Tore Utler om medlemmene kan gjøre opp direkte med G-sport 
og 20% faktureres klubben. Dette vil forenkle prosessen med utlevering av klær og 
innkreving av betaling.  

Birgit Skarstein skal ha Frol-drakt, men denne skal betales av Hovedlaget.   

Astrid sender alle 3 logoer til G-sport hvor vi får tilbake designforslag som skal presenteres 
for sponsorer. Inntekter denne gang blir 30.000,-, som er 10 000 mer enn sist.  



SAK 44/19 Julekalender  

           Vi gjentar produksjon og salg av julekalendere da dette er god inntektskilde. 
Økonomiutvalget trenger bistand til å skaffe premier. Astrid prøver å få med seg 2-3 ekstra 
personer til dette i høst, og styret spør aktuelle sponsorer ved anledning. Verdi ca 500,- 

SAK 45/19 Oppdatering av nettsiden og ny nettansvarlig 

            Svenn-Erik får opplæring i publisering på nettsiden og oppdaterer denne med 
referater fra styremøter, aktuelle saker og retningslinjer.  

SAK 46/19 Skallstuggusamling 

           9.-10.november. Sportslig utvalg lager opplegg sammen med Hermann. Robert 
kaller inn til møte i sportslig utvalg. Det må avklares leiepris på forhånd med Skallstuggu. 

           Prisen skal være lav,  settes som sist til 100 pr barn eller 300 pr familie.  

           Info fra styret inkludert innkreving av avgifter, presentasjon av kommende sesong, 
det velges i forkant ut renn vi satser på å lage litt ekstra ramme rundt og reise mange 
sammen.  

           Vi forsøker å få med junior- og seniorløpere på samlingen dersom det ikke 
kolliderer med viktigere samlinger.  

SAK 47/19 Planlegging av høstens treninger 

          Høsten er i gang med treninger:  

          Styrketrening og løping mandag, rulleski tirsdag, levanger ski på onsdag  

          Onsdagstreningene/Levanger Ski er nå også tilgjengelige for barn fra 10-12 år.  

          Hermann presenterer ukens treningsplan hver søndag.  

SAK 48/19 Arrangere kick off for sesongen 19/20 

          Gjennomføres på Skallstuggusamlingen 

SAK 49/19 Innkjøp av ski 

             Skigruppen kjøper 3 par rulleski fra Robert Ressem til kr 200/par. Olav overfører kr 
600,- til Robert.  

              

SAK 50/19 Skiskytterskole starter 17.10 

            Det vedtas at skiskytterskolen blir gratis. Viktig å sikre rekruttering her.  

EVENTUELT 

Det besluttes at Mari får et gavekort på 1000,-på G-sport for den flotte innsatsen i NM i 
helgen. Marianne ordner med dette.  

NESTE MØTE 

Mandag 21.10 



Kl 19.30 

Sted hos Svenn-Erik 

AGENDA 

Julekalender 

Byttehelg 

Skallstuggusamling 

Status klesbestilling 

Skallrennet 

KM -stafett 14.mars


