Referat styremøte Frol IL
Mandag 30. november 2020

Til stede:

Astrid Rotmo, Torje Munkeby, Tore Svendgård, Narve Nordbotten, Olav
Aspli, Marianne Langøygard, Bente Kjønstad, Sondre Lomsdal, Øystein Haug,
May Hilde Settenø og Charlotte Ertsås.

Sak 40/20:

Godkjenning av referat fra styremøte 12.10.2020
Referat godkjent.

Sak 41/20:

Status medlemskontingenten og status hjemmesiden
Det er nå registrert 688 betalende medlemmer, mot 720 betalende medlemmer i
2019. Nedgangen i medlemmer har trolig sammenheng med mindre kontakt
med medlemmene som følge av Coronaepidemien, og det skal være mulig å få
opp medlemstallet igjen neste år.
Det ble vedtatt at de som melder seg inn nå krediteres for 2020, og at det først
sendes ut medlemskontingent for 2021.
Avdelingslederne bes om å ta kontakt med aktive utøvere, trenere, ledere eller
styremedlemmer som ikke er medlem i Frol IL. Opplys om at utøvere og de
som har verv i Frol IL må være medlem.
For å sikre riktig fakturering, og riktig støtte, er det viktig at alle medlemmer
ved årsskiftet er registrert under rett gren, og om de eventuelt skal være
registrert på familiemedlemskap. Prosedyren for dette deles av Narve.
Medlemmene kan også legge inn dette selv på minidrett.no.
Listen over æresmedlemmer må holdes oppdatert.
Gavekort fra G-maks trekkes ut blant enkelt medlemmer (kr 500) og
familiemedlemmer (kr 1000) som betaler innen 31.01.21.

Det ble 19.november gjennomført internopplæring i bruk av hjemmesiden. Det
oppfordres til å ta i bruk ny kunnskap og bruke hjemmesiden aktivt.

Sak 42/20:

Samarbeid på tvers av avdelingene
Det ble på styremøtet 12.oktober bestemt å opprette et årshjul for 2021. Astrid
har laget en mal som ligger på hjemmesiden. Alle større arrangement for
medlemmer i Frol IL legges inn i der. Avdelingene må bruke årshjulet aktivt i
planlegging av sine arrangement for å unngå kollisjon med andre avdelingers
planer.
Følgende arrangement var fastlagt til styremøtet:
-

-

Orientering:
o
2. mai.
o 3.-8. aug.
o 10.-12. sept.
Ski/Skiskyting:
o
3. jan.
o
8.mar.
o
21.mar.
o
23.mar.
o 5.juledag

O-trampåpning og Blåveisløpet
O-landsleir
Breddesamling
Skiskytterrenn
Levanger mesterskap
Frol mesterskap
Avslutningskveld
Skallrennet

Andre aktuelle arrangement er bl.a. Moan stevnene, Levanger stafetten,
St.Olavsløpet, Hårskalltrampen og Bøgdakampen. Ha datoer klar til styremøtet
11.januar 2021.
Alle må kunne legge inn på og oppdatere årshjulet.

Astrid har reservert Trønderhallen 24.-26. september 2021 for aktivitetshelg for
alle avdelingene.

Sak 43/20:

Midlertidig lån for Skiavdelingen
I høst har skiavdelingen tørrlagt sprinttraseen i Storlidalen. De har fått bevilget
tippemidler, men de blir først utbetalt når arbeidet er ferdig godkjent. For å
betale de siste regningene har de «lånt» av hovedlaget kr. 200.000.
Hovedlaget innvilger anlegget i Storlidalen et midlertidig lån innad i Frol IL på
inntil kr 300.000 fram til at tippemidlene blir utbetalt.
Tore setter opp en avtale med Skiavdelingen.

Sak 44/20:

Vulusjøen løypekjøring
Astrid har vært i kontakt med Statskog og Reinsjø Fjellstyre vedrørende støtte
til Vulusjøen løypekjøring. Reinsjø Fjellstyre sa at pengene var bevilget Frol IL
og det var opp til oss hva vi bruker de til.
Det ble vedtatt at om vi mottar kr. 10 000 fra Reinsjø Fjellstyre gis disse til
Vulusjøen løypekjøring.
Det er kommet inn penger til løypekjøring via Vipps. Det ble bestemt at også
disse overføres til Vulusjøen løypekjøring.

Sak 45/20:

Klubbavtale med Intersport
I 2013 ble det inngått en avtale med Intersport som de nå ønsker å revidere. Det
er få som benytter seg av den.
Det var litt usikkerhet om det blir snakk om en eller to avtaler vider, og om
hvordan sammenhengen mellom G-max og Intersport på Moan er etter
endringer i sportskjedene. Astrid snakker i første omgang med Tore Utler på
G-max.

Sak 46/20:

Orienteringssaker
Politiattester
Astri har fått inn mange søknader, men det er få som har framvist godkjent
politiattest. Godkjente attester MÅ fremvises. De sendes på e-post eller som
skjermbilde til Astrid.
Dobbeltsignering
Dobbeltsignering ser ut til å fungere fint i avdelingen.
Orientering fra avdelingen
Friidrett

Trener torsdager i Trønderhallen

Ski

Mandagstreninger ute og inne ved Frol barneskole.
Skallrennet arrangeres 5. juledag. Det blir trolig et
underskuddsarrangement pga covid-restriksjoner og manglende
kiosksalg. Kom forslag om å selge lodd, f.eks. i forbindelse med
parkering og med én gevinst.

Trim

Kiosksalg på Roknesvollen utsettes til palmehelga. Da kan man
stå ute å selge, om det ikke kan åpnes for salg inne.

Allidrett

De har bra aktivitet med i snitt ca 80 barn. 1.klasse har
samarbeidet med judo og 2.klasse med handball.

Handball

Det har vært mye planlegging pga endringer som følge av
endringer i smittesituasjonen. De har av den grunn også sagt nei
til hospitering imellom lagene.
Handballgruppa har gjennomfør dugnad på salg av sokker og
kaker. Det er litt frafall av aktive.

Orientering

Sak 47/20:

De har hatt avslutning på nett med billedkavalkade og utdeling
av priser. Nå holder de på med å oppsummere sesongen som har
gått og å legge planer for neste år.

Eventuelt
Utleie av gymsal på Frol
Utleie skjer nå ved at interesserte booker selv. Diskusjon rundt hva det vil bety
for tilgjengelig halltid for idrettslaget og barn og unge.
Ønskelig med en kjernetid kl 17-19 til Frol IL. Spørsmål rundt om Frol kan
prioriteres foran andre lag mtp at de aktive tilhører skolen. Det ble også tatt
opp om det kan være andre rom enn gymsal som kan benyttes av skolekorpset.
Det nye bookingsystemet genererer automatisk regning utfra tiden som er
booket. Hvordan skal det løses mtp allidretten som ikke skal betale leie.
Astrid tar kontakt med kommunen ved Kjersti Nordberg.

Charlotte Ertsås
(ref)

