Referat fra Styremøte i FROL IL 20. april 2020 på Teams
Til Stede: Astrid Rotmo, Torje Munkeby, Narve Nordbotten, Siri Pedersen, Sondre A.
Lomsdal, Jostein Nordvoll, Bente Kjønstad, Tore Svendgård, Øystein Haug, Heidi
Munkeby, Heidi Johnsen.
Frafall: Marianne Langøygard
Sakliste:
Sak 21/20

Samordnet søknad og rapportering 2020.
Hva skal rapporteres:
1. Medlemstall og aktivitetstall.
2 Oppdatere styre og verv (etter årsmøte er gjennomført, frist 15. juni).
3 Laste opp signert årsmøteprotokoll (etter årsmøte er gjennomført, frist
15. juni).
4 Registrere momskompensasjonen (krever registrering i
frivillighetsregisteret).
5 Registrere barneidrettsansvarlig og politiattestansvarlig.
Vi tar en gjennom sånn at alle sikker på rapporteringen.

Fleste lagene har rapportert, Allidretten mangler, Tore rapporter regnskap.
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Fremtidig organisering av skianleggene i Torsbustaden.
Vi er bedt om å ta stilling til om vi støtter prosjektet og om vi ønsker å
kjøpe aksjer i selskapet. I utgangspunktet er dette en årsmøtesak, men
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Levanger idrettsråd mener at styret i idrettslaget kan fatte et vedtak og
ta forbehold om at årsmøtet godkjenner det.
Levanger idrettsråd har fattet følgende vedtak: «Levanger idrettsråd
støtter anbefalingene om å etablere Torsbustaden skisenter AS. Dette
vil sikre gode snøforhold i Levanger for både alpint, hopp og langrenn,
både på kort og lang sikt.
Idrettsrådet forventer at alle parter i Torsbustan arbeider samlet for å få
på plass nødvendig infrastruktur i området. Idrettsrådet oppfordrer alle
aktuelle idrettslag til å gå inn på eiersiden i aksjeselskapet»
Vi har allerede sendt skriftlig støtte til prosjektet. Spørsmålet er om Frol
IL skal gå inn med en liten aksjepost. Neste spørsmål er om vi har
kapasitet til mer dugnad. Det har vi tidligere sagt nei til da vi innad i Frol
IL har flere store prosjekt foran oss. Ber om at dere leser vedleggene
som jeg legger ved før møtet.
I utgangspunktet ønsker de svar innen 20. april. Årsaken er at det viktig
for dem at tidsskjema for etablering av selskapet og oppstart av
arbeidet skal følges. Målet er å få ferdig snøproduksjonsanlegget før
neste sesong og da er tidsskjema stramt.
Vedtak:
•

Frol IL ønsker å være medeier i Torsbustaden skisenter AS med kr. 20.000,-.
Det er viktig å være mediere i selskapet, og ha medbestemmelse i videre
utvikling av skianleggene i Torsbustaden. Å samle seg om et felles kraftsenter
som Torsbustaden, blir viktig og vil styrke skiidretten i Levanger. Alle eiere vil
ha mulighet til å bruke anleggene til sin aktivitet
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Har dere krav som kan sendes inn til Lotteri- og Stiftelsestilsynets
krisepakke? Fristen er 21. april. Det er kun tap i forbindelse med
arrangement som kan meldes inn.
Hvor høye krav har dere som skal sendes NIF pr dato (registrering av
økonomiske konsekvenser)

De sin har krav kan sende til NIF innen fristen 21.4
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Hvordan skal vi gjennomføre årsmøtet for 2019?
Er det mulig for oss å gjennomføre det på Teams eller andre digitale
verktøy? Jeg tror det tar tid før vi kan samles fysisk. Ny frist er satt til
15. juni 2020 gjennomføring av årsmøtet.
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Det er utfordring å ha årsmøte på nett. Vi avventer og ser an situasjonen. Info blir lagt
ut på hjemmesiden.
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Orienteringssaker
-

Orientering fra avdelingene
Ski: Mange skirenn er blitt avlyst etter Covid19 slik at det er blitt en
del tap.
Håndball: Ikke sesong slik at de har ikke tapt penger ennå, spent på
hva Levanger kommune gjør med hall leie. Cup flyttet til slutten av
august. Nytt styre er på plass.
Friidrett: Arrangement i mai som er avlyst, samme gjelder Tine
stafett og Friidrett skole. Mister hovedinntekt når St.Olavsloppet er
avlyst.
Det er laget treningsopplegg for utøvere på Net.
Trim: Taper muligens en del på kaffesalg på Roknesvollen i vinter.
Satser på å arrangere Hårskalltrampen.
Allidretten: Taper ikke inntekt på grunn av Covid19. Har laget
aktiviteter på Net. Prøver å skaffe en trener til, da en skal slutte.
Orientering: Det er lagt ut poster, bruker kode .

-
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17. mai
Det blir ikke tog i år, legger ut hilsning på Frol Hjemmeside

Eventuelt
Det er pr. dags dato 659 betalte medlemmer i Frol iL.
En Stjørdaling har begynt å skrive bok om skiløperene Lian-brødrene.

Ref:

Heidi Johnsen
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