Referat styremøte Frol IL
Mandag 31. august 2020

Tilstede:

Astrid Rotmo, Torje Munkeby, Tore Svendgård, Narve Nordbotten, Olav
Aspli, Charlotte Ertsås, Marianne Langøygard, Øystein Haug, Bente Kjønstad,
Heidi Munkeby og Kjærand Iversen.
Forfall: Handball og allidrett.

Sak 27/20

Godkjenning av referat fra styremøte 20.04.2020
Referat ikke framlagt, men blir tilsendt senere.

Sas 28/20

Covid-19
«Krisepakke 2» med søknadsfrist 15. mai. Ski, orientering, friidrett og
trimgruppa søker om støtte for tapte inntekter.
Andre utfordringer som følge av Covid-19:
-

-

-

Orientering har hatt bra aktivitet blant rekrutter. Løypen har vært
lagt ut digitalt og postene har hengt ute mandag til torsdag i stedet
for felles løpskveld. Tilbud til de mest aktive har vært mer
begrenset. Dette har blitt bedre etter sommeren.
Ski. Sesongen var stort sett over da landet ble stengt. De har nå
kommet i gang med sommeraktivitetene.
Friidrett. Treningene har stort sett vært gjennomført som vanlig,
men stevnene har uteblitt. Har hatt ungdomsstevner med
tilpasninger. Moanstevne gjennomført.
Trimgruppa har arrangert Hårskalltrampen. Lav deltagelse, spesielt
blant frolinger. Trim oppfordrer de andre avdelingene i idrettslaget

-
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til å spre info om arrangementet blant sine utøvere. Arrangementet
evalueres og nye ideer tas med til styre.
Handball har startet ny sesong. De merker konkurransen med
fotball, kanskje spesielt i år siden fotballen har hatt redusert aktivitet
i sesongen sin.

Status økonomien i hovedlaget
Tore orienterte om status for hovedlaget per 31.07.2020. Laget har en god
økonomi.
Fordeling av midler til avdelingene. Det ble bestemt at pengene fordeles på
samme måte som i fjor: handball 35%, ski 25%, orientering 25% og friidrett
15%. Allidretten får de midlene de trenger til sine aktiviteter fra Fond allidrett.
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Elitefondet
Det er kommet inn to søknader til elitefondet innen fristen 1.august. Tidligere
år har det bare kommet søknader om vinteren, og alle budsjetterte midler er
derfor allerede utdelt for 2020. Søknadene avslås med begrunnelsen at midlene
er fordelt. Søknadene tas med til neste frist, og søkerne oppfordres til å
oppdatere søknaden med nye resultater.
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Innkommende gaver i forbindelse med Oddgeir Langeland og Per
Amdahls bortgang.
Oddgeir Langelands pårørende ønsker at pengene skal gå til skiavdelingen.
Forslag om at pengene går til tørrlegging av Storlidalen. Pengene vedtatt
overført til prosjekt Storlidalen.
Per Amdahls pårørende ønsker at pengene skal gå til aktivitet i Frol Il. Pengene
vedtatt overført til friidrettsgruppa. Dette var hans idrett da han var aktiv.
Styret i friidrettsgruppa bestemmer hva pengene skal investeres i.
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Orienteringssaker
Politiattester. De som er i aktivitet med barn, unge og funksjonshemmede skal
ha politiattest. Alle avdelinger må melde inn nye trenere/lagledere. For
handball må også dommere meldes inn.
Torsbustaden snøproduksjon. Idrettslaget har eierandel, men har ikke bundet
seg til dugnader.

Årets ildsjel. Det ble ikke funnet nye kandidater fra Frol IL.
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Eventuelt.
Bordtennis har hatt liten aktivitet de siste årene. Kjærand Iversen har stort sett
vært alene om initiativet og ønsker å gi seg. Gruppen har ni bordtennisbord
tilgjengelig (seks på Frol Barneskole og tre hos private) om noen ønsker å
drive gruppen. Diskusjon rundt hva som kreves for å legge ned/legge brakk
aktiviteten og om bordene skulle gis bort til skolen/interesserte.
Det ble vedtatt å undersøke innad i Frol IL om noen er interessert i å ta ansvar
å drive videre, og om allidretten ønsker å benytte utstyret.

Levanger 8.september 2020

Charlotte Ertsås
(sign)

Oversikt over styremøter 2020/2021
Styremøte

Mandag 31.08.2020 kl. 19.30 i Trønderhallen

Styremøte

Mandag 12.10.2020 kl. 19.00 i Trønderhallen

Styremøte

Mandag 30.11.2020 kl. 19.00 i Trønderhallen

Styremøte

Mandag 11.01.2021 kl. 19.00 i Trønderhallen

Styremøte

Mandag 01.03.2021 kl. 19.00 i Trønderhallen

Årsmøte

Mandag 15.03.2021 kl. 19.00 i Trønderhallen

