Referat fra styremøte i Frol 16. januar 2020
Til stede: Astrid Rotmo Jostein Nordvoll, Siri Pedersen, Marianne Langøygard, Torje
Munkeby, Tore Svendgård, Narve Norbotten, Øystein Haug, Sondre Lomsdal, Heidi Johnsen.
Frafall: Friidrett og Arnulv Vestrum
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Godkjennelse av referat fra styremøte 25. november 2019.
Vedtak: Referat fra styremøte 25. november 2019 godkjennes.
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Status vedrørende løypemaskin.
-

Salg av løypemaskinen
Løypemaskinen ble solgt for 400000,- til Kolbu IL.

-

Kostnader i forbindelse med utleie av løypemaskinen til Vulusjøen
løypekjøring AS
Løypemaskinen ble utleid 43 ganger à 750 = kr. 32250,-. Vi fikk en kostnad
på reparasjoner på ca. 50.000,- i forbindelse med utleie til Vulusjøen
løypekjøring AS.

-

Markering av ny løypemaskin 20. desember 2019.
Marianne, Jostein og Astrid deltok på markeringen. Markeringen var i
idrettshytten, storlidalen og det ble servert snitter og kake.

-

Fungerer løypekjøringen i Storlidalen
Ski/skiskyting er meget godt fornøyd med løypene i Storlidalen.

-

Ny scooter/salg av den gamle
Ny scooter er på plass og den gamle selges for kr. 35000,- til ski
avdelingen.
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Regnskap pr. 31.12.2019
Tore gjennomgikk regnskapet for 2019. Vi har et betydelig overskudd i 2019.
Det settes av350.000,- på fond etter salg av løypemaskinen. Det vil bli tatt
stillingen til senere hva vi skal bruke pengene på.
Forslag til budsjett 2020 ble gjennomgått og det legges fram på årsmøtet i
mars.
Avdelingene oppfordres til å reklamere for grasrotandel.
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Årsmøte i hovedlaget er 12. mars 2020.
-

Valgkomiteen er informert og har startet arbeidet.

-

Annonsering av årsmøtet.
Astrid setter inn annonse i Innherred. Jostein legger inn på hjemmesiden
og sender varsel på e-post når saklisten blir lagt ut.

-

Ansvarlig for kaffe og kake.
Heidi tar og kjøper noe til kaffen, f.eks. borgermesterkringle, og kjøper
brus/faris.
Alle i styrt har med en kanne kaffe.

-
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De avdelingene som har årsmelding og protokoll utlagt på vår hjemmeside
trenger bare å ta med ett eksemplar av protokollen til årsmøte og ellers
henvise til www.frolil.no

Kort gjennomgang av organisasjonsplanen.
Alle må lese gjennom organisasjonsplanen og komme med endringer/innspill
til neste styremøte.
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Orienteringssaker:
-

Status innbetaling av medlemskontingent og evt. trekning av gavekort.
392 medlemmer har betalt pr. 16.1. Frol IL har 736 medlemmer. Trekning
av gavekort fra G-max: Enkelt medlem Anders Fossen får et gavekort på kr.

500,-. Og Familiemedlemskap ble det familien Birkeland som ble heldig
vinner av gavekort på kr. 1000,-.
-

Kandidater til innsatspokaler og vimpler 2019.
Avdelingene sender inn forslag innen 15. februar 2020.

-

Aktuelle utøvere må søke elitefondet innen 1. februar 2020 til
avdelingsleder. Avdelingene sender søknadene med en prioritert og
begrunnet liste til leder i hovedlaget anbefaling innen 15. februar 2020

-

Søknad på midler fra «Allidrettsfondet». Vi har denne sesongen allidrett
for de yngste på Frol. Vi må vurdere om det skal tildeles midler i år.
Det blir tildelt midler fra allidrettsfondet i 2020 og begrunnet søknad
sendes leder i hovedlaget innen 15. februar 2020

-

Godkjente politiattester.
Begynner å komme på plass, mangler fortsatt noen. Ber avdelingene ta en
runde med de som fortsatt mangler.

-

Orientering fra avdelingen.
Allidrett: Har 3 treningsgrupper i vinter, skal samarbeide med ski i vinter.
Håndball: Jobber med en strategi for å få med flere gutter og beholde
dem. Dommer/dommerkontakten har trukket seg. Årsmøte 25. februar.
Orientering: Har gjennomført årsmøte og fullt styre er på plass. Har
gjennomført Skallstuggusamling der ca. 30 deltakere deltok. O-trampen er
50 år og dette skal markeres i løpet av året.
Ski: Ny kasserer er på plass, men mangler fortsatt nestleder. Årsmøte
arrangeres 13. februar. Laget har mange små ivrige deltakere. 20 stk.
deltok i kretsrenn. Eventuelt lån til tørrlegging av lysløypa må først vedtas i
årsmøtet i ski/skiskyting og sendes hovedlaget som sak til årsmøtet.
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Referatene fra styremøtene i hovedlaget fra 2020 skal legges ut på
hjemmesiden

Eventuelt:
Neste Styremøte mandag 24. februar 2020
Heidi Johnsen
Ref.

Kommentert [A1]:

