
Skatval skilag referat styremøte 3. desember 19 
http://www.skatvalskilag.no 

Sted: Skihytta i Klempen 
Dato: tirsdag 3. desember 2019 kl 19:00  
tilstede: 
 

 

Geir Aspenes, Margrethe M Husby, Gunn Fornes, John Gunnar Valstad, Inge 
Auran Målfrid Røkke og Pål Martin Daling. I tillegg møtte sponsorkomiteen 
ved Stig Arild Hofstad. 

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

• Tirsdag 7. januar 

• Tirsdag 4. februar 

• Tirsdag 3. mars 

• Tirsdag 24. mars – årsmøte 

• Tirsdag 7. april 

• Søndag 19. april – sesong avslutning 

• Tirsdag 5. mai 

• Tirsdag 2. juni 
 

 
 
79/19 Godkjenning av referat etter forrige møte 5. november 2019 
  

 Referatet er lagt ut på http://www.skatvalskilag.no/moetereferater 
 

Beslutning:  
Godkjennes 
 
 

80/19 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:  
Det skal være møte med grunneiere førstkommende søndag. 
Handlingsplan må tas opp i styret, foreløpig har vi fått ett innspill. 
 
Beslutning: 

 Tas til orientering. 
 
81/19 Økonomi (fast punkt) 
Økonomisk oversikt til styremøte 3.desember 2019 

På kto pr 1.desember 9.sept kr 415.227.- 

Inntekter: 

Medlemskontingent: Norges idrettsforbund har revidert Klubbadmin, ny layout og endrede/nye funksjoner. 571 
medlemmer pr dato. Alle aktive medlemmer (utøvere, trenere og tillitsvalgte) er oppdatert i medlemsregisteret. 
Feilregistreringer er oppretta. Noen få aktive yngre utøvere har ikke betalt medlemskontingent. De har fått purring. 

Treningskontingent: Treningskontingent er fakturert, ca 10 000.- noen få innbetalinger mangler. 

Skiskyttersamling Selbuskogen: Selvkost, 25 deltakere, nesten alle har betalt 

Utleie skihytta: Inntekt nov kr 3000.- (utleien var tidligere i høst) 

Skilotteriet: Inntekt kr 1760.- 
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Kaffe og vaffelsalg Svartkamhytta: Salg hittil i år ca kr. 29.000.- 

Utgifter: 

Familiesamling Selbuskogen: 50% av overnattingsutgifter er betalt av skilaget, kr 1600.- Mat til selvkost. Faktura sendt 
deltakere. 

Skiskytterskolen; Annonse (kr12.500.-) og utøverhefte (kr 2273.-) er betalt 

Distribusjon skigang: Betalt kr. 2045.- 

Annet: Avfall, internett, leie hall, forsikringer, osv og renter og avdrag på lån er betalt ved forfall. 

Utestående pr 1. desember ca kr 8000.- 

Det jobbes med å revidere søknad om spillemidler, noen justeringer er påkrevet. Arbeid med regnskap for utbygginga er 
igangsatt, skal sendes revisor via Stjørdal kommune. 

 

Notater/kommentarer: 

Vurder deltakeravgift på skiskytterskolen og noe mindre/annen annonsering. 
Gunn og Els jobber med revidering av tippemiddelsøknaden. 
 
Beslutning: 

 Tas til orientering. 
 
82/19 Gjennomgang av sponsorarbeidet 
 Sponsorkomiteen møter og orienterer om sitt arbeid 
  

Notater/kommentarer: 
 Sponsorkomiteen er i gang med sitt arbeid. Skal blant annet ha møte 10. des. Er stadig på jakt 
etter nye og har fokus på fornying av gamle. Har blant annet fått med Holm trafikkskole og 
alle medlemmer i skilaget får 20 % avslag på kjøretimer. Rune som ny i komiteen er også i 
gang. MUS vil ikke sponse med penger, men vi kan få låne utstyr. Vi har fått inn alt av 
sponsorinntekter for 2019, dvs 126 000 kroner. Vi kan motta 140 000 pr år i sponsorinntekter, 
går vi over det blir vi momspliktig og må betale mva av all omsetning i skilaget. 
Foreløpig er det antydet sponsorinntekter på kroner 130 000 i budsjettet for 2020.   
 
Beslutning: 

 Tatt til orientering! 
 Det jobbes godt i komiteen! 
 
83/19 Lovendringer vedtatt på Idrettstinget – nødvendige justeringer for oss 

På Idrettstinget 2019 ble det vedtatt en rekke endringer i NIFs regelverk som vil tre i kraft 1. 
januar 2020. Vi må sørge for at skilaget den 1. januar 2020 har en oppdatert lov som er 
i samsvar med lovnormen til NIF. Styret kan selv gjøre dette gjennom et ordinært styrevedtak. 
Andre lovendringer derimot, kan bare vedtas av idrettslagets årsmøte. Vi bør ta utgangspunkt 
i den nye lovnormen og tilpasse denne ved å legge inn de særlige 
bestemmelsene som Skatval skilag har i egen lov i dag. Når styret vedtar endringene, må det 
fremgå av vedtaket at lovendringene trer i kraft 1. januar 2020. 

 
Forslag til justert lov/vedtekter følger vedlagt. Vedlagt følger også opprinnelige vedtekter, 
samt et dokument som viser endringene.  

 
 Notater/kommentarer: 
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Dette er endringer vi er pålagt å gjennomføre. Vi velger derfor å vedta dem. Før de legges ut 
må vi lese igjennom og kvalitetssikre en ekstra gang for å unngå feil. 
 
Beslutning: 
Endringene av vedtektene/loven vedtas med virkning fra 1.1.2020.  

 
84/19 Møtedatoer vinter 2020 
 Forslag basert på høstens praksis: 

o Tirsdag 7. januar 
o Tirsdag 4. februar 
o Tirsdag 3. mars 
o Tirsdag 24. mars – årsmøte 
o Tirsdag 7. april 
o Søndag 19. april – sesong avslutning 
o Tirsdag 5. mai 
o Tirsdag 2. juni 

 
 Notater/kommentarer: 
Pål Martin bestiller skihytta. 
 
Beslutning: 
Foreslåtte datoer er vedtatt. 
 

85/19 Utstyr til hopp 
  

Hopp har lite utstyr for utleie til rekrutter, og ønsker midler til å kjøpe inn noe utstyr. Har fått 
tilbud fra Norges Skiforbund om kjøp av nytt utstyr til kr. 8000,- per sett (ski, bindinger, sko og 
dress). 
Hoppgruppa består idag av 5 hoppere som er motiverte og aktive på trening. Foreldre/ 
foresatte er ivrige på blant annet snøproduksjon og tilrettelegging for å skape ett hopp miljø. 

 
Finnes det økonomi til innkjøp? Kan styret kjøpe inn nytt utstyr ved evnt. å øke pris for leie/ 
lån av utstyr? 
Hva kan styre hjelpe til med for å støtte opp under den entusiasmen som nå vises i 
hoppgruppa?  

 
 Notater/kommentarer: 
Styret tenker det er naturlig å bidra med den positive gløden som nå er i hoppgruppa. Vi er litt 
usikker på hvordan dette skal gjennomføres i praksis. En mal kan være å leie ut utstyret til 
utøverne og da bør de yngste/nybegynnerne ha prioritet j.fr. ordningen med utlån av våpen.  
 
Beslutning: 
Vi setter av kroner 16 000 til innkjøp av hopputstyr som skal brukes til utleie til utøvere. 
Hoppgruppa må lage seg regler for utleie som legges frem for styret.  

 
86/19 Referat fra møtet i idrettsrådet 
 Geir orienterer. 
 Det var en gjennomgang av kriteriene for «lokale aktivtetsmidler» på møtet.   
 

 Notater/kommentarer: 
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Vi ser nærmere på våre tall og registreringer som er grunnlaget for tildelingen. Viktig at våre 
registreringer er riktig. Kasserer er allerede i gang med å kontrollere våre 
medlemsregistreringer for å forsikre at det er riktig. 
 
Beslutning: 

 Vi følger opp våre medlemsregistreringer for å forsikre oss om at de er riktig. 
 Geir følger opp planlagt samarbeidsmøte med IL Fram. 
 
87/19 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten 

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

88/19 Eventuelt 
 

a) Til orientering: Vi søkte om penger fra stiftelsen Skatval handelslag. Søknaden ble 
dessverre avslått. 

b) Til orientering: Vi har fått tillatelse til å delta på bingo fra lotteritilsynet fram til 
31.12.2020. Ved årets slutt må vi rapportere på våre inntekter fra bingoen.  

c) Til orientering: Vi søker om å få bli med på dugnad til våren om dekkskifte hos Toyota Hell 
bil. 

d) Langstein sportsskytterlag har kjøpt tråkkemaskin. De har sendt henvendelse om vi er 
interessert i å kjøpe noen andelsbrev. Litt usikker på prisen pr andel. 

 
Notater/kommentarer: 
Vi er i utgangspunktet positiv til å støtte dette tiltaket da vi anser det som svært gunstig at 
det blir kjørt løyper. Løypene bidrar til at det blir sammenhengende løypenett fra 
Forbordsfjellet og til Åsen. Maskinen kommer utvilsomt Skatvalskilag sine medlemmer til 
gode.  
 
Beslutning: 
Vi kjøper andeler for kroner 5 000. 
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Tiltakslista: 

Sak Dato Beskrivelse 

78/19 05.11 Dialogmøte med grunneiere 

Styreleder og nestleder skal ha et dialogmøte med grunneierne før jul. 

 

03.12 Planlagt til førstkommende søndag. 

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. Det er opprettet et eget vippsnummer for 
kalendersalget «Skatval skilag kalender» som har nummer 585592. Prisen settes 
til kroner 130 pr. stk. Vi må ha en kvitteringsliste for mottatte kalendere og 
kontantsalg.  

03.12 Kalendere er under trykking. Målfrid og John Gunnar har forslag til rodefordeling. 
John Gunnar sender ut oppdatert oversikt.  
 

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. 
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. 

03.12 Ikke noe nytt. 
 

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 
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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. 

03.12 
 

Ikke noe nytt. 

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. 
 

03.12 Trolig ferdig til påske 

05.11 Sying pågår 

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. 
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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). 
 

03.12 Informasjonstavle er på plass og apparater er under bygging. 

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.  
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