Referat styremøte 10 8 februar 2021
Tilstede: Karl Martin Viken, Stein Ola Stene, Lars Eiliv Flægstad, Geir Ude, Ingrid
Vik, Unni Nordahl, Boye Quarme

Sak 41/2021: Årsmøte og Valg
Tre stykker på valg: leder – nestleder – sekretær. Viktig å få på plass sportslig leder.
Årsmøte mandag 22.mars 2021 kl. 18.00.
Neste styremøte er 1.mars – valgkomiteen inn fra starten av møtet.
Sekretær lager forslagsendring på antall medlemmer i styret og antall medlemmer i
valgkomiteen, som legges fram som en endring på årsmøtet.
Forslag på sum medlemskontingent skal være med i årsberetningen. Går for beløpene
som foreligger fra i fjor.
Aktivitetsavgiftene må vi sjekke opp litt med de andre klubbene. Styret går for en jevn
økning. Bør økes litt hvert år. Bestemmes på neste møte 1.mars.
Ingrid sender forslag på dugnadsplan til styret.
Sak 42/2021: Oppfølging av punkter fra forrige møte
• G10/11 mangler trener, men er kommet på plass Hågen Reitan, Geir Ove
Nesshaug og Tor Henrik Viken
• J10: Jomar Tørset
• Seks spillere fra Aasgutten – må gjennomføre møte med de etter hvert
• Hoopit – lagene begynner å komme inn.
• Medlemskontingent + aktivitetsavgift er lagt inn i Hoopit + det kommer en
annonse i Frostingen. Dette for å få inn støttemedlemmer.
• Klubbkveld for bestilling av klær på Coop. Ingrid følger opp denne, tar kontakt
med Randi for å gjennomføre dette. Gjennomføres i løpet av mars/april.

Sak 43/2021: Saker bane og anleggsansv + repr styre Frostahallen
Husstyret klubbhuset - Anne Grete Aas takker for seg, må finne en erstatter for henne.
Det finnes en mulighet for å dele opp denne oppgaven? Håkon Einarson, Tore Alstadvoll
og Roar Stenhaug ønsker heller ikke å sitte i husstyret. Er det ikke nok å få en
husansvarlig + en fra styret i Neset og en fra styret i Frosta IL som sitter i dette styret?
Tar med denne saken til drøfting når til etter årsmøtet.

Sak 44/2021: Saker fra styreleder
Avtale Frosta IL om leie av areal Vinnatrøa. Tinglyse avtale. Festekontrakt, oppmåling.
Tinglyse med et festenummer på spillematta. Vi har forlenget fristen med ettersending

av spillemidler. Dette er slått sammen til et gård-og-bruksnummer. Da blir det en
kontrakt med Frosta Il, må tinglyses. Frist til 1.mars.
Avtale Frosta IL ang Valahiet 30 nye år.
Avtale Frostahallen, leieavtalen med garderobe og klubbrommet. Lang responstid, så det
har tatt tid. Ikke så mye endring på avtalen, men har fått med noen tilføyinger på noen
punkter. Se avtale. Prisene er som før.
Avtale vaktmester sesongen 2021.
Avtale leie av minihallen – forslag foreligger.
Avtale trenere Jr og Sr.
Referent: Merete Nordskag

