
 

 

Referat styremøte Frol IL 

Mandag 18. januar 2021 

 

Til stede: Møtet ble gjennomført på Teams.  

Astrid Rotmo, Torje Munkeby, Narve Nordbotten, Olav Aspli, Bente Kjønstad, Sondre 

Lomsdal, Øystein Haug, Heidi Munkeby, Siri Pedersen og Charlotte Ertsås. 

Forfall: Tore Svendgård og Marianne Langøygard 

 

Sak 1/21: Godkjenning av referat fra styremøte 30.11.2020. 

 Referat godkjent. Kommentar: Heidi Munkeby var til stede, men var ikke oppført. 

 

Sak 2/21: Status medlemskontingenten 

 Den nye versjonen av faktureringsprogrammet mangler løsning for å fakturere 

familiekontingent. Narve har vært i kontakt med support. Det arbeides med en løsning, og de 

anbefaler oss å vente med fakturering av familiekontingenten til problemet er løst. Vi purrer på 

løsning innen 25.januar.  

Frist for å være med i trekning på gavekort fra G-max/Intersport er endret til 1.mars.. 

Det er per 18.januar 2021 691 registrerte medlemmer. 

 

Sak 3/21: Regnskap og budsjett 

  Regnskap per 31.12.2020 presenteres av kasserer (ikke til stede) på neste styremøte (01.03.21). 

  Budsjett 2021 tas opp på neste styremøte. 

 

Sak 4/21: Årsmøte i hovedlaget er 15.03.2021. 

Astrid har vært i kontakt med valgkomiteen. Det ble bare valg tre stykker til valgkomiteen i 

juni. Komiteen sier de skal klare å finne den fjerde selv. De som har verv i Frol IL må være 

medlemmer i laget. 

Årsmøtet annonseres på vanlig måte, og som om det blir et ordinært årsmøte med fysisk 

oppmøte. Dersom det ikke ligger til rette for fysiske oppmøte når 15.mars nærmer seg blir det 

kalt inn til møte på Teams. Dette kan også være et alternativ for medlemmer som ønsker å være 

med på møtet, men som ikke kan delta i større forsamlinger.  

Det er Tore (kasserer), Torje (nestleder), andre vara og valgkomiteen som er på valg. 

 



 

Det ble vedtatt å utarbeide en årsmøtesak på endring av statutter for Elitefondet:  

• Fondets øvre grense bør justeres opp mot dagens reelle verdi. Hovedlagets årlige 

innskudd og nødvendigheten av avdelingenes årlige innskudd bør også vurderes. De 

2000 fra avdelingene foreslås fjernes. 

• Punkt 3.2 foreslås endret til én søknadsfrist per år, kun 1. februar. Dette vil også gi 

endringer i punkt 5 ang. søknaden 

• Kriteriene for å få støtte. Fra toppidrettsutøver til vippepunktet toppidrett/bredde. 

• Språket i denne og andre statutter er litt tungt, og det ble foreslått at Siri kan se litt på 

det. 

Medlemskontingenten for 2022 skal vedtas på årsmøtet. Enighet i styret om at den foreslås 

uendret fra i år. 

Ansvarlige for kaffe og kake til årsmøtet bestemmes senere, når vi vet hvordan møtet blir. 

Avdelingene som har lagt ut årsmelding og protokoll på vår hjemmeside trenger bare å ta med 

ett eksemplar av protokollen til årsmøtet, og ellers henvise til www.frolil.no. 

 

Sak 5/21: Organisasjonsplan 2021 

Organisasjonsplanen var sendt ut på forhånd og ble kort gjennomgått. Den skal vedtas på 

årsmøtet. 

 

Sak 6/21: Årshjul for 2021 

  Årshjulet oppdateres av Torje og Øystein. 

 

Sak 7/21: Orienteringssaker 

Kandidater til innsatspokaler og vimpler for 2020. Frist for å melde inn kaditater er              

15. februar. Det er ikke bare resultater som teller når det gjelder innsatspokalen. Statuttene for 

Vimpel bør oppdateres mtp hvilke konkurranser som skal ligge til grunn for tildeling. 

Elitefond. Søknadsfrist inn til avdelingsleder er 1. februar. Leder i hovedlaget skal ha 

søknaden med prioritering/anbefaling innen 15.februar. 

Søknader på midler fra «Allidrettsfondet» 

Vulusjøen løypekjøring. Frol IL har mottatt støtte til løypekjøring via vipps. Disse er overført 

til Vulusjøen løypekjøring. Det er ikke mottatt noe fra Reinsjø Fjellstyre. 

Godkjente politiattester. Status for attestene meddeles avdelingene av Astrid. Det er også 

mulig å legge inn i medlemsregisteret hvem som har godkjente attester. 

 

Orientering fra lagene 

Langrenn. Tar en uke av gangen. Arrangerer det de kan i samråd med kommuneoverlegen, og 

søker støtte til det som må avlyses. 

Orientering. Har avholdt årsmøte på Teams. Alle roller ble besatt. Har avlyst en samling. 

Planlegger året som et normalår. Hovedløpet arrangeres første helga i august. Det planlegges 

både for normal og alternativ gjennomføring. 

http://www.frolil.no/


Friidrett. Pause i treningene i Trønderhallen. Årsmøte i februar. Det planlegges friidrettsskole 

i begynnelsen av sommerferien. Friidrett lurer på om andre avdelinger tenker det samme og er 

evt. interessert i å samarbeide. Dette kan tas opp på styremøtet i april. 

Allidrett. Ingen aktivitet etter jul. Det er planlagt skileik i lag med ski på torsdager. Årsmøte 

1.februar.  

Trim. Årsmøte 9.februar. Starter opp palmehelga på Roknesvollen. 

Handball. Har hatt korona smitte i laget. Treningene kan starte opp igjen 20.januar, men 

kampene må foreløpig vente. Det har ikke vært inntekter fra kamper siden i mars 2020, og det 

er søkt om kompensasjon. Lagene har solgt sokker og kjeks. Satser på aktiviteter fra høsten av 

for å beholde og rekruttere spillere. 

 

Sak 8/21: Eventuelt. 

Handball har, på vegne av hele idrettslaget, betalt et årlig nettbankgebyr på kr 15.000. Forslag 

om at denne utgiften legges til hovedlagets konto. 

 

 

 

 

Charlotte Ertsås 

(ref) 

 

 

 

 


