
Skatval skilag Referat styremøte 5. november 19 
http://www.skatvalskilag.no 

Sted: Skihytta i Klempen 
Dato: tirsdag 5. november 2019 kl 19:00  
Tilstede: 
 

 

Geir Aspenes, Margrethe M Husby, Gunn Fornes, John Gunnar Valstad, Inge 
Auran Målfrid Røkke og Pål Martin Daling 

Neste møte: Følgende møter er planlagt høsten 2019. Møtene avholdes som hovedregel 
kl 19:00 i Klempen. 

• Tirsdag 3. desember 
 

 
 
74/19 Godkjenning av referat etter forrige møte 1. oktober 2019 
  

 Liten endring utført etter at referatet ble utsendt. Referatet er lagt ut på 
http://www.skatvalskilag.no/moetereferater 

 
Beslutning:  
Godkjennes 
 
 

75/19 Gjennomgang årshjul (fast punkt) 
Årshjulet finner dere her: 
http://www.skatvalskilag.no/sites/default/files/2019-08/vedlegg%202%20-
%20%C3%A5rshjul%20Skatval%20skilag%202019.pdf 

 
Notater/kommentarer:  
Se punktene i årshjulet for november, sjekk også at punktene for oktober er utført. 
 
Beslutning: 

 Hver enkelt må følge opp. 
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76/19 Økonomi (fast punkt) 

  

 

Budsjett 2019

Regnskap pr 

28.okt 2019

Denne 

periode i fjor

HB konto Inntekter

3200 Medlemskontingent  55 000 53 161 50 135

3210 Treningsavgift 10 000 6 231

3220 Faste sponsorinntekter 125 000 144 720 117 000

3230 Arrangementsinntekter 220 000 176 225 215 383

3240 Svartkamhytta 35 000 20 662 18 549

3250 Salg med tilhørende kostnad 4302 180 000 132 523 73 591

3260 Skiskytterskolen 5 000

3400 Offentlige tilskudd+NIF 200 000 70 000 38 052

3410 Grasrotandel 24 000 38 210 23 766

3600 Utleie anlegg og utstyr 35 000 35 900 10 750

3900 Andre inntekter 15 000 47 718 30 644

8050 Renteinnteker

Salgs- og driftsinntekt 904 000 719 119 584 101

Kostnader  

4200 Innkjøp ferdig egentilv. Varer høy sats

4300 Kostnader egne arrangement 130 000 101 709 79 549

4302 Motkonto 3250 190 000 148 257 140 708

6000 Totale avskrivninger 100 140 nb avskrivinger 583333

6200 Elektrisk strøm 60 000 42 575 40 257

6250 Bensin, disel og olje 25 000 11 147 17 921

6300 Leie hall 1 500 12 850 923

6320 Renovasjon/vann/avløp 7 000 14 366 7 946

6500 Drift av snøproduksjon 5 000

6550 Rekvisita og driftsutstyr 25 000 9 444 15 344

6600 Rep/vedlikehold lysløpe 43 000

6601 Rep/vedlikehold skihytta 5 000 10 591 7 696

6602 Rep/vedlikehold skiskytterarena 10 000 805 6 039

6603 Rep/vedlikehold hoppbakker 15 000 6 528 9 092

6620 Rep/vedlikehold maskiner og kjøretøy 15 000 7 770 4 485

6700 Honorar regnskap 12 000 11 719

6800 Kontorrekvisita 1 500 790 120

6860 Møter/kurs/oppdatering 2000

6900 Telefon-nett 2 000 1 477 1 725

6907 Datakommunikasjon 6903 mobiltlf 2 500 1 791

6940 Porto 2 500 3 253

7140 Reiser  etter regning 2 000

7300 Annonser 17 000 7 811 16 138

7400 Kontingent kretsen 9 000 3 722 3 788

7440 Startkontingenter utøvere 70 000 170 537 66 245

7441 Tilskudd aktive 90 000 106 850

7500 Forsikringspremie 31 000 8 075 30 289

7700 Bank- og kortgebyr 400 567 315

7775 Gebyr div betalingsløsninger 5 000

7790 Div kostnader, gaver 25 000 43 958 49 757

Driftskostnader 903 540 604 770 620 159

8150 Rentekostnader 20 000

Årsresultat 460

Resultat pr 28.oktober 2019 114 349 -36 058

Hva jeg tror jeg vet framover…

Ubetalt pr 2.november inn ut

inn på kto etter 28. oktober 1 450 61

1 500 545

Skatval 1.november 2019 3000 942

Gunn Fornes 578 6500 Selbuskogen lagsstøtte

kasserer 535 4500 selbuskogen overnatting

1 760 lodd

5000 treningsavgift? 1200

45 000 lam 59000 avskrivinger

5 000 moms? aktivitetsløypa?

5 000 skiskytterskolen 10000 lån

6 900

utleie skihytta 

og ammo 20000 rentekostnader?

20000 forsikringer?

SUM 75 723 122687

Budsjett  2019 og regnskapsrapport pr 28.oktober 2019

i tillegg kommer sikkert mer inn på 

Svartkamhytta, noe utleie Klempen, 

medlemskontingent og forsikringer, strøm, 

næringsavfall, startkontingent, innkjøp 

skiklær og salg skiklær
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Notater/kommentarer: 
Regnskapsrapport og prognose antyder et overskudd på ca kroner 80 000. Vi har mottatt 
relativt bra med støtte til aktivitetsløypa, mens store deler av utgiftene ikke kommer før i 
2020. 
Vesentlig mindre LAM midler (lokale aktivitetsmidler) i 2019 enn tidligere.  
 
Beslutning: 

 Tatt til orientering. 
 
 
77/19 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten 

Listen gås igjennom og kommenteres under hvert punkt. 
 
Notater/kommentarer: 
 
Beslutning: 
Se kommentarer i tiltakslisten. 
 
 

78/19 Eventuelt 
 
a) Styreleder og nestleder skal ha et dialogmøte med grunneierne før jul. 
 
b) Selbuskogen skisenter har LED pærer til overs som vi muligens kunne fått kjøpt om vi hadde 

vært interessert. J.fr tidligere diskusjoner vi har hatt, takker vi nei til dette tilbudet. 
 
c) Lag utkast til møtekalender for vår halvåret til neste styremøte. Vi foreslår sesongavslutning 

19. april.  
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Tiltakslista: 
 

Sak Dato Beskrivelse 

73/19 01.10 Eventuelt sak - Lys i hoppbakken 

Manglende lys i hoppbakke/ avstigning skiheis: Høsten 2017 ble det montert 

en lyskaster i eksisterende stolpe på toppen av K20 som gir lys ved avstigning 

skiheis. Denne lyskasteren tilfredsstiller ikke krav/ gir ikke nok lys ifølge Karl 

Johan Berg. Montering av større lyskaster vil trolig gi noe mer lys, men 

plassering i stolpe er ikke ideel for å oppnå ønsket lysmengde. 

Lysarmaturer i overrenn på K35 er i dårlig stand og det er behov for å skifte ut 

flere armaturer. 

 

Nytt lys i K35 og lys avstigning heis bør sees i sammenheng. Foreslår at det 

innhentes tilbud på nye LED-armaturer som monteres i nye stolper langs 

overrenn i K35, og at det i en av stolpene monteres en armatur som lyser i 

retning avstigning skiheis. 
 
Notater/kommentarer: 
Vurderes nærmere om det kan søkes noe midler til denne typen tiltak. Kan det 
være aktuelt for spillemidler? Aktivitetsmidler etc.? 
 
Beslutning: 
Gjør nærmere undersøkelser og får frem kostnader knyttet til de ønskede 
utbedringene. Dette kan evt. være grunnlag for søknader om støtte og 
budsjettering for 2020. 
 

05.11 Tas i forbindelse med budsjett – saken tas ut av lista 

71/19 01.10 Tilbud om kalendersalg 
IL Fram har brukt å selge Skatvalskalenderen. Grunnet mye annen dugnad i 2019 
har de besluttet å ikke selge den i år. De tilbyr Skatval skilag å «låne» 
kalendersalget for ett år. Det opplyses at de har brukt å selge ca 400 kalendere pr 
år med en profitt på ca kr 120 pr stk. 
 
Notater/kommentarer: 
Vi har sagt ja til å gjennomføre dette. Geir har begynt å samle inn bilder. Tenker 
også å få med noe tekst. Må få inn bilder etc iløpet av oktober. Har foreløpig fått 
tilbud fra Halsen reklame. John Gunnar har god rode oversikt som vi kan bruke i 
forbindelse med salg. 

 
Beslutning: 
Vi gjennomfører dette salget, Geir tar ansvar for det praktiske med bistand fra 
flere. 
 

05.11 
 

Kalender under utarbeidelse. Vil bli salg i november/desember. John Gunnar lager 
et forslag på rodefordeling.  

66/19 10.09 Avløp fra skihytta 
Beslutning: 
Geir tar nærmere kontakt med kontaktperson for «avløpslaget» for å høre 
nærmere om mulighetene for å koble seg på anlegget og få til en avtale om det. 
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John Gunnar sjekker angående vannmåler som allerede er installert, men ikke 
registrert i kommunen. 
 

01.10 Geir har hatt møte med grunneierne i området. Denne dialogen fortsetter med 
tanke på å finne en løsning. Det gjøres også en henvendelse til kommunen om det 
kan være aktuelt at kommunen tar over eierskapet til ledningen.  
 

05.11 Avventer dialog mellom avløpslaget og Stjørdal kommune. 
 

65/19 10.09 Avtale om garasjen på fjellet 
Beslutning: 
John Gunnar tar tak i avtalen med den hensikt å få den tinglyst. 
 

01.10 
 

Kartverket har påpekt følgende mangler før avtale kan tinglyses: 

1. "Spørsmål om matrikkuleringsplikt må avklares iht. matrikkel loven 

§§6,12 og matrikkelforskriften §30" For avtaler om retigheter på 

grunneiendom utover 10 år må det opprettes en egen matrikkelenhet - areal 

fradeles med eget gårds og bruks nr. Kostnad for oppmåling/ fradeling er kr. 

20.040,- 

2. "Spørsmål om konsesjon må avklares jf. konsesjonsloven §30"  Gjelder 

avtaler for lengre tid en 10 år. 

3. Hjemmelshaver/ Ingrid Hernes Berg må signere på avtalen, alternativt må 

fullmakt fremlegges. 

 

I praksis medfører dette at avtalen ikke kan ha en varighet på mer enn 10 år 

dersom den skal tinglyses, uten at det medfører store kostnader og evnt. 

ulempe for grunneier. 

 

Geir sjekker også om det er noen muligheter for å gjøre dette enklere. 

 

05.11 Ikke noe nytt. 

64/19 10.09 Fornying av grunneieravtaler 
Beslutning: 
Geir følger opp signering av avtaler 
 

01.10 
 

Vi har en 10 år gammel avtale som fortsatt gjelder. Denne er grunnlag godt nok 
for utbetaling av leie til grunneierne. Gunn følger opp og får utbetalt rettmessig 
leie til grunneierne. Vi har trolig 3 års uoppgjort leie. 
 

05.11 Utbetaling pågår, saken avsluttes. 
 

54/19 04.06 Fane til Skatval skilag (jfr sak 52/18) 
Beslutning: 
Ut fra anslaget vi har fått ønsker vi å gå for dette tilbudet. Dette innenfor en 
økonomisk ramme på kroner 5 000. Dette må inkludere både stoff, tau/dusker og 
stenger. Det er her forutsatt at vedkommende er sjenerøs og gjør jobben på 
dugnad. Styret er usikker på om vi bør ha med «skia» i fanen, dette må vurderes 
nærmere av syer når man ser litt mer hvordan det blir. 
 

05.11 Sying pågår 
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01.10 Går sin gang 

10.09 Under arbeid. 

13.08 Pågår. 
 

45/19 04.06 Aktivitetsløypa i Klempen 
Vi har fått kroner 35 000 i tilskudd fra Stjørdal kommune til komplettering av 
aktivitetsløypa.  
I vedtaket står det: Følgende vedtak er fattet med hjemmel i Stjørdal kommunes 
delegeringsreglement: Det innvilges Prosjekttilskudd idrett 2019 med kr 35.000.-. 
Stjørdal kommunes logo benyttes på alt materiell som er knyttet til prosjektet 
med følgende tekst lagt til. «Prosjektet gjennomføres med støtte fra Stjørdal 
kommune». 
 
Hegra Sparebank har gitt støtte til aktivitetsløypa med kr 10 000.- 
 
Sparebanken Midt-Norge har gitt støtte til aktivitetsløypa med kr 20 000.- (krav 
om rapport etter gjennomført prosjekt) 
 
Vi må legge en konkret plan for opparbeidelsen av aktivitetsløypa. 
 
Inge har gjennomført møte med ski og skiskytterutvalgene samt Klempens venner 
for å identifisere behovene for apparat mm. Det er antydet 3-4 apparat og noe 
vedlikehold av eksisterende. Se for øvrig e-post fra Inge pr 31. mai inkludert 
vedlagt prosjektbeskrivelse som var grunnlag for søknad til Stjørdal kommune. 
 
Notater/kommentarer:  
Viktig å passe på at vi er innenfor regelverket i forhold til krav og regler med 
tanke på sikkerhet.  
Vi må utforme dette i tråd med den opprinnelige ideen.  
Geir tar kontakt med Inge for å forhøre seg litt mer om de konkrete planene. 
  
Beslutning: 
Styret må godkjenne planene før arbeidet igangsettes. (Dette kan evt løses via e-
post om det blir knapt med tid). 
 

05.11 Går sin gang. 

01.10 Apparatene blir bygget innendørs og blir plassert ut etter nærmere avtale når de 
er klar, i praksis til våren. Informasjonstavlen vil bli bygget nå i høst. 

10.09 Går sin gang, men nå har dugnadsfolket stort sett prioritert innhøsting. 

13.08 Estimert kostnad ca kr 50 000. Det er klart til å sette i gang arbeidet. Inge snakker 
med Knut og Odd som iverksetter. Geir har hatt befaring med Jo Bjørn og vist  
frem hva vi tenker å montere. Grunneiere vil komme med noen synspunkter på  
tekst og plassering av informasjonsskilt/apparat mm. Vi må få disse  
tilbakemeldingene før arbeidet igangsettes.  
 

58/18 25.09 Idrettsbingo 
Notater/kommentarer: 
Skatval skilag har 21.6.2018 fått godkjenning som lotteriverdig organisasjon. 
Styret i Skatval skilag vedtar herved å bli med på bingospill organisert av 
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Idrettsbingo AS avdeling Stjørdal. Åpningstider, spilleplaner og annen info finnes 
på http://www.idrettsbingo.no.  
  
Se e-post fra Els utsendt den 16.09.18  
 
Beslutning: 
Styret i Skatval skilag vedtar herved å bli med på bingospill organisert av 
Idrettsbingo AS avdeling Stjørdal. Fullmakten gjelder som vedlegg ved søknaden 
om bingospill for kalenderåret 2019, fra 1.1.2019 til 31.12.2019. 
 

05.11 Saken går sin gang – avsluttes på tiltakslista 

01.10 Søknad sendt inn 

10.09 Geir har utarbeidet søknad som vil bli sendt inn. 

13.08 Vi vil få et søknadsskjema tilsendt i aug/sept som vi må sende inn. (Tar bort mest 
mulig av denne saken fra tiltakslista) 
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