Referat fra styret i skigruppa 26.08.2013
Nytt styre: Erlend Skutberg, Frid Bogen, Astrid Moen, Anstein Lyngstad, Eva Pauline
Hedegart, Bjørn Ivar Vågan, Tore Jørstad
1) Fordeling av oppgaver for det nye styret i skigruppa
• Anstein: Leder
• Astrid: Kasserer
• Eva Pauline: Sekretær
• Bjørn Ivar: Ansvarlig for skilotteriet og brikkeutleie
• Tore: Sponsoransvarlig, jenteansvarlig for skiskyting
• Frid: Skisamlinga
• Erlend: Anleggsansvarlig, kontakt med løypekjørerne
Eva Sender beskjed om det nye styret til ansvarlig for hjemmesida i Inderøy IL, Marius Haga
2) Ny jenteansvarlig for Inderøy IL: Tore og Anne Karin Øksnes Jørstad
3) Status for nyanlegget på Indgjerdsmyra: Bra oppmøte og god organisering, mangler
tak på garasjen. Mer bruk av dynamitt enn beregna, da traseene er svært breie og
slette (etter standard). Godt i rute i forhold til framdriftsplanen 1.oktober.
Skattemyndighetene har tolka momsregelverket på en annen måte nå enn før. Dette
vanskeliggjør kommunens «ansvar», de får ikke refundert moms fordi vi gjør dugnad
gratis! Eneste mulighet for å få tilbake moms, er at det er idrettslaget som søker (og
ikke kommunen). Dette er klarert med kommunen og styret i Inderøy IL. Skigruppa
har en egen konto i Idrettslaget, og låner penger fra kommunen – vi søker tilskudd til
kommunen for å dekke opp dette. Astrid tar ansvar for å holde et møte med Stein,
Marius Verdal og kanskje rådmannen.
Alt er rydda fra Gran, kun betongen fra skiskytteranlegget igjen nå, t.o.m brakka er
«most.»
4) Planlegging av åpning: Planleggingen utsettes til neste styremøte.
5) Skikarusellkomite: Trond Næss, Kristin Lyngstad, Mona Ferstad og Sivert Bragstad
Rannem var i komiteen i fjor. Frid ringer og hører om de kan være med i komiteen
også i år.
6) Forespørsel fra NTSSK om å arrangere stafett KM i skiskyting i 2014. Er enklere å
arrangere stafett enn individuelle renn. Og vi har stadion og do, samt Malihaugen. Ja
vi vil, og vi må ha en komite som kan ta ansvar for dette. Mulig vi må tenke
samarbeid med Steinkjer her. Anstein spør Tore Wold om han kan være rennleder.
7) Forespørsel fra NTSSK om å arrangere 2-dagers samling for 13-14 årige skiskyttere.
De stiller med trenere, vi får 350,- kr/ungdom. Vi takker høflig nei denne gangen, og
kommer sterkere tilbake seinere.
8) Oppmann og trenersituasjonen, rekruttering av trenere og oppmenn.
• Kristin Gausen kommer med som trener i 11-14-års gruppa, trenere her er da:

•
•
•

•
•

Kristin Gausen, Knut Gjølga, Per Grande og Grete Elnan
Eldste gruppa: Trond Austad, Gisle Løseth og Fridtjof Rannem er trenere her.
Jostein Hansen har flytta, og blir ikke med i år.
Yngste gruppa: Antar at Bjørn Steinar og Trond fortsetter. Muilg Grete Elnan går
over til denne gruppa. Viktig at det er en person i den minste gruppa som kan
sende ut mailer om hvor det er trening og hva som skal skje. Anstein prøver å
kontakte Ragnhild Haugan og Camilla Iversen
Oppmann: Anne Karin Øksnes fortsetter for de opp til 14 år
Skiskyting: Skulle hatt noen som er gode til å skyte. Ingeborg Aalmo er spurt, men
usikker på hvor hun skal bosette seg. Juniorene skal egentlig ha instruksjon for
yngre løpere (i forhold til skoleplanen), Steinar Gran er dyktig, bør få inn han litt.
Kjetil Stubbe tar ansvar for skiskytterskolen i høst. Må legge opp en plan her.
Kanskje Per Morten kan være oppmann. Astrid spør.

9) Planlegging av sponsorinnhenting: Mål å ha mer sponsing på skilt og annonser, og
ikke ha så mye på klærne.
10) Mulig basar og bruktsalg: Frid, Erlend og Eva ansvarlig fra skigruppa. Frid hører med
Kjell Skjevik om vi kan leie Malihaugen. Eva hører med Øystein Aune om når coopdugnaden skal være. 9.november kan være en fin dato.
11) Handlekveld- Skal vi gå over til Nava i stedet for MX, eller skal vi bruke begge?
Prøver å få handlekveld på Steinkjer, MX i år, etter bruktsalget på Malihaugen
12) Snøsamling Vålådalen: 22-24 november. Frid tar ansvar for dette. Hver enkelt
deltager betaler dette selv.
13) Andre dugnader: Eva sjekker ut når/om det er varetelling. Erlend hører med Jens
Herstad om det er behov for rydding i lysløypa.
14) Skal vi søke om å ha et langrenn i 2014? Ligger en forventning om at vi skal
arrangere noe i det nye anlegget. Anstein hører med kretsen om det er noe å søke på.
15) Planlegging av oppstart for de minste: Tirsdag eller torsdag etter høstferien, med
trening i Prestlia. 11-14 planlegger å starte på lørdag. Bør ha en infofolder å dele ut,
med oversikt over hvem som er trenere og hvem som er ansvarlig. Bjørn Ivar
ansvarlig for folderen. Frid lager ei åpen gruppe på Facebook «Inderøy ski og
skiskyting», og snakker med Marius Haga om å ha en knapp for å følge oss.
16) Planlegging av skiskytterskole: Kjetil Stubbe tar ansvar for skiskytterskolen, og
gjennomfører den sammen med oppmannen, Per Morten. Dette er et fast opplegg på 5
kvelder.
17) Eventuelt: Rulleskirenn over Inderøya i forbindelse med Mosviksenderen rundt i
september. Forslag ble diskutert, men ikke aktuelt å arrangere nå.
Neste møte: 23. september klokka 20.00 hos Eva Pauline
Referent: Eva Pauline

