
Referat styremøte Skatval skilag 17. februar 21 
http://www.skatvalskilag.no 

Sted: Skihytta i Klempen  
Dato: onsdag 17.02.21 kl 19.00 
Innkalles: 
 
Fraværende: 

 

Geir Aspenes, Inge Auran, John Gunnar Valstad, Gunn Fornes, Ane Teoline 
Ulseth, Ingrid Reitan og Pål Martin Daling 
Ingrid og Gunn 

Neste møte: Møtedatoer vinter 2021. Møtene avholdes som hovedregel kl 19:00 i 
Klempen: 

• Onsdag 3. mars 

• Onsdag 17. mars Årsmøte 
 

 
11/21 Godkjenning av referat etter forrige møte 20. januar 2021 
  

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

Beslutning:  
Godkjennes 

 
 
12/21 Gjennomgang årshjul (fast punkt) 

Årshjulet finner dere som vedlegg 2 i klubbhåndboka: 
http://www.skatvalskilag.no/klubbhandbok 
 
Notater/kommentarer:  
 
Beslutning: 

 Kommentarer i årshjulet. Hver enkelt følger opp. 
 
 
13/21 Økonomi (fast punkt) 

På siste styremøte diskuterte vi avskrivinger i 2020. Forslaget som ligger inne i regnskapet nå 
er å avskrive 2016 over 3 år og skihytta på 10 år. Dette gir i 2020, 2021 og 2022 avskrivinger 
på ca kr 18.000. Fra og med 2023 gjenstår 7 år med avskrivinger på skihytta med årlige 
avskrivinger på ca kr 25.000.- 
 
Det er regna på to andre forslag til avskrivinger fra 2016 i sin helhet i 2020 og skihytta på 20år, 
dette gir i 2020 positiv avskriving på ca 12.000.- Avskriving fra 2016 over 3 år og avskriving på 
skihytta over 20 år gir for 2020 positiv avskriving på ca kr 800.- Avskriving på skihytta over 20 
år fører til årlige avskrivinger på ca kr 13 000 på år.  

 
Styret må gjøre et vedtak på avskrivinger i 2020 slik at vi kan sluttføre regnskapet. Det vil også 
være noen omposteringer på regnskapet for 2020, disse vil bli innarbeidet når vi har vedtatt 
avskrivinger for 2020. Omposteringer har ikke betydning for årsresultatet. 

 
Noen store tall for siste mnd.:  
Pr i dag har vi kr 920 607.- på kto. 
Utgifter; Zeroing paper (viderefakturert fra Selbuskogen) kr 17 500,- Smias – aktivitetsløypa kr 
27. 000 (denne skal føres i regnskaptet for 2020), slamsuging kr 9500.- 
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Inntekter; Grasrotmidler kr. 16700.- 
 
Notater/kommentarer:  
 
Beslutning: 

 «Feilen» fra 2016 avskrives over 3 år og skihytta avskrives på 10 år. 
 
 
14/21 Forslag budsjett 2021 

Se også sak 4/21. Se også e-post med vedlegg fra Gunn den 17.02.21. 
 
Notater/kommentarer:  
Forslaget utsendt på e-post ble gjennomgått og vi økte noen av utgiftspostene. De er markert 
med rødt. 
 
Beslutning: 
Et revidert utkast legges til grunn for videre budsjettarbeid. Budsjettet skal endelig vedtas av 
årsmøtet.  

 
 
15/21 Samarbeidsmøte angående hoppaktivitet  
 Se e-post fra John Gunnar den 12.02.21.  
 

 Notater/kommentarer:  
Hvordan skal vi jobbe med rekruttering til hopp fremover? 
 
Beslutning: 
John Gunnar og Geir tar en prat med hopputvalget om hvordan vi skal jobbe sammen 
fremover. 
 

 
16/21 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten 

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

 Kommentarer i tiltakslisten. 
 
 
17/21 Eventuelt 
 Ingen saker.  
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Tiltakslista: 

Sak Dato Beskrivelse 

08/21 20.01 Valgkomite  
Det er en utfordring at dagens valgkomite ikke er fulltallig, j.fr. sak 38/20. Vi 
diskuterer hele ordningen knyttet til valgkomiteen. I klubbhåndbok pkt. 5.3 står 
blant annet følgende: Valgkomitéen velges av årsmøtet og består fortrinnsvis av 
utgåtte representanter fra styret og de sportslige utvalgene hopp, langrenn, 
skiskyting og trim 
Nytt medlem i valgkomitéen velges for tre år. Valgkomitéen består av minst 3 
personer som har tre (3), to (2) og ett (1) år varighet. 
Leder for komitéen er den som har 1 år igjen av perioden. 
 
I våre vedtekter står følgende om vagkomiteen: 
Valgkomiteen velges på årsmøtet på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret, og 
skal legge frem innstilling på kandidater til alle øvrige tillitsverv som skal velges 
på årsmøtet. Medlem av valgkomité som selv blir kandidat til verv, plikter å tre ut 
av valgkomiteen. med mindre vedkommende skriftlig meddeler valgkomiteen og 
forslagsstiller at vedkommende ikke er aktuell for vervet. 
  
Hilde Øya, leder av valgkomiteen blir med på deler av denne saken.  
 
Notater/kommentarer:  
Vi legger ut et innlegg på Facebook der vi ber om forslag til personer for 
valgkomite. Forklarer også at alle må bidra for å drifte laget. 
I følge av vedtektene så skal skilaget ha et kontrollutvalg. Dette er muligens et 
punkt vi ikke 100 prosent oppfyller i dag. Men våre valgte revisorer er i praksis 
vårt kontrollutvalg. 
Styret hadde en idemyldring sammen med Hilde Øya, leder av valgkomiteen. 

 
Beslutning: 
Styret skal foreslå ny valgkomite på årsmøte. Vi foreslår da sannsynligvis en 
valgkomite for ett år grunnet utfordringer med å skaffe folk.  
 

17.02 Valgkomite for 2021-2022 er trolig klar. Revisorer blir «kontrollutvalg». 
 

05/21 20.01 Skigang/skiavis 2021 
Skal det lages en ny utgave av Skigang eller skiavis i 2021? 
I tilfelle så må vi søke om prosjektmidler igjen. Vi må også anta at det blir ca 25 
prosent dyrere enn i 2020, ettersom det hadde vært en misforståelse knyttet til 
tilbudet fra Stjørdals-nytt 
 
Notater/kommentarer:  
Vi er fortsatt interessert i skigang/skiavis. Vi er svært fornøyd med skiavisa sist 
høst, vi har også fått positive kommentarer fra de andre lagene. Vi må ha en 
redaksjonskomite, Els har ledet dette arbeidet frem til nå og skilaget ønsker 
gjerne at hun fortsetter. Vi kan sette ned en komite på tvers av flere lag til å jobbe 
videre med dette. Utfordringen er finansieringen. Alternativet er å redusere 
ambisjonen for 2021 og gå tilbake til Skigang som distribueres på Skatval. Styret 
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kan foreslå i budsjettet til årsmøte at vi bruker kroner … til Skigang/skiavis også 
overlater vi til komiteen å avgjøre om det blir skiavis eller skigang for 2021. 

 
Beslutning: 
Styret foreslår i budsjettet til årsmøte at vi bruker et gitt kronebeløp, omtrent 
tilsvarende kostnader for trykking og distribusjon fra 2019, til Skigang/skiavis for 
2021. Vi overlater til komiteen ved Els D K Lie å avgjøre om det blir skiavis eller 
skigang for 2021. 
 

17.02 Els har fått tilbud om trykking til 55 000 kroner. Søker kommunen om støtte og 
spør deretter flere lag om å være med. Responsen vil avgjøre om dette blir skiavis 
eller skigang. 
 

04/21 20.01 Budsjett 2021 
Vi starter prosessen med budsjett for 2021. Prioritering av aktiviteter og 
oppfølging av investeringsbehov.  

 
Notater/kommentarer:  
Det har kommet inn noen innspill fra utvalgene.  
I forhold til hopp er vi generelt positiv til forslagene og behovene. Hovedlaget tar 
generelt vedlikehold av hoppbakker, lysløype og utstyr. Er det litt større 
investeringer må vi sette av egne poster i budsjettet. 
Vi må passe på at man bruker alle muligheter for å søke eksterne midler til ulike 
investeringer og innkjøp. 

 
Beslutning: 
Til neste styremøte setter Gunn opp et forslag til budsjett for 2021 som grunnlag 
for videre diskusjon. Vi må sende søknader om støtte til utstyr som er innkjøpt. 
(hovedsakelig søkes det etterskuddsvis på utstyr) K6 bakken kan det være aktuelt 
å søke om støtte fra kommunen. Inge og John Gunnar følger opp i samarbeid med 
Bård. Vi må også følge opp evt. investeringer i skiskytteranlegget til neste møte. 
 

17.02 Se også egen sak 14/21. Det er nå mulig å søke på utstyr innkjøpt i 2020 via 
forbundenes sider. Gunn har oversikt i regnskapene. Geir følger opp med 
søknader. 
 

85/20 16.12 #STOPP til rasisme, kjønnshets, homohets og alle andre former for 
diskriminering 
Hvordan skal vi i Skatval skilag jobbe videre med dette? Gå inn på denne siden: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/stopp/ og les deg litt opp i forkant av 
møtet. Der er det lenker videre til temasider om rasisme, seksuell trakassering og 
overgrep og vold og trusler. 

 
Notater/kommentarer:  
Norges idrettsforbund har ein rettleiar for handtering av saker som gjeld seksuell 
trakassering og overgrep i idretten: 
https://www.idrettsforbundet.no/tema/seksuell-trakassering-og-overgrep/vil-du-
rapportere-overgrep/ 

 
Hvordan skal vi følge opp dette hos oss? 
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Vi skal arrangere en workshop/møte med et utvidet støtteapparat i klubben 
Spre informasjon på nettside, tavle i Klempen og informasjonsskriv 
Vi kan innarbeide vold og trakassering som det ellevte punkt i de 10 punktene. 
Rasisme kan innarbeides i første punkt.  

 
Beslutning: 
Geir jobber videre med et utkast til en «Skatval skilags retningslinjer» for denne 
tematikken. Utkastet blir grunnlag for diskusjoner med utvalgsledere og møte. 
  

17.02 Vi lager et utkast/opplegg ferdig også gjennomfører vi et temamøte når vi kan 
møtes. Ferdige punkter kan legges inn som vedlegg i klubbhåndboka 

20.01 Geir sendte ut noe på forhånd pr e-post. Saken ble ikke gjennomgått på møtet. 
 

79/20 18.11 Ny K6 hoppbakke 
Hopputvalget har utarbeidet et notat (Utsendt av John Gunnar pr e-post den 
17.11.). De har hentet inn noe ekspertise for å vurdere muligheten for 6 meters 
bakke.  
 
Notater/kommentarer:  
Vi ønsker å signalisere en positiv holdning til dette arbeidet. Meget godt 
gjennomarbeidet notat. Viktig at den nye bakken ikke bidrar til fremtidige 
«konflikter» mellom ulike bruker interesser. Hele området må ses som en helhet 
for å vurdere justeringer av eksisterende kuler etc. I notatet stilles det noen 
spørsmål: 

• Spørsmål 1; Evt utviding mot skiskytterområdet må vurderes spesielt i 
forhold til sikkerhetssonen. Vi må ha en dialog med grunneier før evt. 
utvidelser. 

• Spørsmål 2; Dersom området blir utformet slik at sambruk er mulig uten 
konflikter så tror vi området for skileik er stort nok. 

• Spørsmål 3; Området mellom ny bakke og heis kan sikkert utnyttes bedre. 
Viktig å se hele området i en helhet hvis man igangsetter tiltak. 
Oppbyggingen/plasseringen av en evt. ny K6 må ikke gå utover det 
eksisterende tilbudet i vesentlig grad. 

• Spørsmål 4; Styret har ingen mening om plassering nede i terrenget. Her 
må hopputvalget foreta en faglig vurdering. Viktig at tiltak ikke blir 
igangsatt før det har vært dialog med grunneier.  

  
Beslutning: 
Styret er positiv til hopputvalgets initiativ, se også kulepunkter over. Vi 
forutsetter at dere i det videre arbeidet holder kontakt med John Gunnar Valstad 
fra styret. Vi forutsetter også at arbeidet med ny K6 ikke igangsettes før det har 
vært en dialog med grunneier og positivt klarsignal er gitt. Om nødvendig må også 
Stjørdal kommune omsøkes før tiltak igangsettes. 
Styret ønsker også et omtrentlig budsjett for tiltaket før det igangsettes. 
 

16.12 Ikke noe nytt 

20.01 Ikke gjennomgått, men nevnt i forhold til budsjett 2021. 

17.02 Den er med i budsjettforslaget for 2021. Husk dialog med grunneier før noe 
igangsettes. 
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73/20 27.10 Nøkler til bygninger i Klempen 
  
John Gunnar orienterer om en problemstilling knyttet til nøkler. 
  
Notater/kommentarer: 

 
Beslutning: 
John Gunnar sjekker litt angående låsesystem. Vi prøver å få til et nøkkelskap for 
alle reservenøkler. 
Inge tar en runde på koder for nøkkelbokser garasje, tidtakerbu og skihytte.  

18.11 Ikke noe nytt. 

16.12 John G har vært i kontakt med Lås og montørservice ang elektronisk 
nøkkelsystem til kroner 22 900 + mva for døren i selve skihytta. Må ha en pc for å 
legge programvare på. Kan også være mulig å få med en tyverialarm. Dette følger 
vi opp videre. John G sjekker også med Gjensidige om evt rabatter eller tilskudd. 

20.01 John Gunnar sendte ut en e-post i forkant av møtet: «Lås og montørservice kan 
levere en "Sky-løsning" for programmering av kodebrikker - dette har en årlig 
kostnad på kr. 2000,- 
Gjensidige Forsikring: Støtte til montering av kortleser er ikke omfattet av den 
vanlge tilskuddsorningen - har allikevel sendt inn en søknad om støtte - ikke 
mottatt svar enda.»  
Saken ble ikke gjennomgått i møtet. 

17.02 Det er tatt med i budsjettforslaget for 2021. 
 

64/20 23.09 Norgescupfinaler for juniorklassene 27. mars 2021 
Kyrre Kraft kommer til styremøtet og orienterer om Norgscupfinaler for 
juniorklassene 27. mars hvor vi kan bli arrangør. Det er et arrangement som 
krever høy profesjonalitet.  
Noen innledende tanker om organisering av dette arrangementet. 

 
Linken under viser nasjonale konkurranseregler fra Norges skiskytterforbund: 
https://skiskyting.no/wp-content/uploads/2019/12/Nasjonale-
konkurranseregler-NSSF-2019-20-end-november.pdf 

 
Her er oversikt over de nasjonale rennene for kommende sesong:  
https://skiskyting.no/anlegg-og-arrangement/nasjonale-arrangementer/ 
 
 Notater/kommentarer:  
Kyrre Kraft kunne dessverre ikke komme, men Geir orienterte om saken. Vi får 
trolig en formell henvendelse fra forbundet om arrangering av renn på 
Selbuskogen. På Selbuskogen vil skivene bli oppgradert i høst. Når det har skjedd 
vil arenaen bli oppgradert til «C lisens» noe som kvalifiserer for Norgescup etc.  
I slutten av denne måneden skal forbundet ha et møte for å vurdere hvordan de 
skal forholde seg til korona etc. Derfor er det mye som er usikkert enda. Får vi i 
oppdrag å arrangere renn er det mye som må på plass. Vi må løfte oss i forhold til 
tidtaking etc. da det er visse krav som stilles. 
Får vi forespørselen må vi snarest få på plass en komite som kan begynne å jobbe. 
Kyrre Kraft blir rennleder. 

 
Beslutning: 
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Kyrre Kraft utnevnes til rennleder om dette blir aktuelt. Videre komite oppnevnes 
så snart henvendelsen har kommet. 

27.10 Avventer beslutning 

18.11 Geir setter i gang Kyrre 

16.12 Ikke gjennomgått 

20.01 Ikke gjennomgått. Det er foreløpig ikke fattet endelig beslutning om det blir renn 
eller ikke som følge av covid. 

17.02 Uvisst om det blir arrangement eller ikke. Kan bli nasjonalt renn, men det blir nok 
ikke Norgescupfinale, da det ikke er gjennomført noen norgescup renn. 
 

63/20 23.09 Tilbud på miljøgeologisk undersøkelse og tiltaksplan knyttet til 
skiskytterarenaen 
Henger sammen med tidligere sak 04/20, 16/20, 49/20 og 6a på årsmøtet. 
 
Vi har mottatt revidert tilbud på miljøundersøkelse/ tiltaksplan, samt estimat på 
kostnader knyttet til opprydning. Se eget vedlegg. 
Tilbud angir et estimat på mengder og kostnader. Som beskrevet er dette kun et 
anslag basert på erfaring, og faktiske mengder er uavklart. En miljøgeologisk 
undersøkelse vil gi oss en oversikt over reel forurensningssituasjon – og videre 
kan et mer konkret mengde- og kostnadsestimat bli gitt. Behovet for 
miljøgeologisk oppfølging under tiltak vil også avhenge av 
forurensningsomfanget. 

 
Vi må ta stilling til om vi skal gjennomføre miljøundersøkelsen nå i høst. 
 
Notater/kommentarer:  
Selve miljøundersøkelsen og en tiltaksplan har en kostnad på ca kr 72 500 eks 
mva. 
Det er synset litt omkring fjerning av masser. Leveringen av masser kan kanskje 
beløpe seg til ca 350 000 kroner. I tillegg kommer selve arbeidskostnaden. 
De skal også ha 75 000 for oppfølging underveis og en sluttrapport. Totalt blir 
dette ca kr 470 000 eks mva. I tillegg kommer selve arbeidet. 

 
Jon Olav Forbord, Norsk Landbruksrådgiving, hadde på egen hånd gjort noen 
undersøkelser i forhold til denne saken som han orienterte om i møtet. Veldig lite 
helseproblematikk knyttet til kopper og bly. Skytebanen her er annerledes enn 
mange andre da det er bergvegg rett bak. Det kan være verdt å sjekke om 
massene i denne sammenhengen kan bli liggende på stedet. De kan evt. 
«kapsles» inn i leire. Dette må også drøftes med grunneier. Kan være noe 
utfordrende med sigevann, men her kan det evt. bygges en rensedam. Trolig er 
det aller meste av forurensning i det øverste 30 cm. Det vil medføre behov for å 
fjerne mye mindre masser enn det Multiconsult foreslår.  

 
Det er kommunen som skal godkjenne tiltaksplanen. De kan stille krav til hvordan 
jobben skal gjøres og hvilken kompetanse som kreves. 
Uansett så må vi gjøre noe, og få godkjenninger fra kommunen før vi kan sette i 
gang nytt anlegg.  

 
Beslutning: 
Vi må videre utrede alternativer til det Multiconsult har kommet med.  
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27.10 Foreløpig ikke noe nytt. Geir og John Gunnar sjekker litt nærmere. Foreløpig har 
vi ikke god nok oversikt for å søke tippemidler. 

18.11 Det er som en midlertidig løsning oppmontert «gamle» skiver fra Selbuskogen.  
Prosjektet kommer trolig med på prioriteringslisten til Stjørdal kommune, dette 
skal behandles i desember. Saken om miljøundersøkelser holdes varm. 

16.12 Ikke gjennomgått 

20.01 Ikke gjennomgått 

17.02 John Gunnar har undersøkt mulighetene nærmere. Har også snakket med en 
representant fra AsplanViak. Kommunen skal godkjenne saneringsplaner. 
Erfaringene fra kommunen er at det kun er autoriserte firma som utfører slik 
kartlegging og utarbeidelser av tiltaksplan. Pr i dag har vi ikke noe krav på oss om 
å gjennomføre dette. Men dersom vi skal gjøre utbedringer av anlegget så vil vi 
trolig bli pålagt denne oppfølgingen. Det kan også komme krav fra forbundet. 
John Gunnar har også laget et budsjettforslag som vi så på. Her er det laget et 
forslag for 15 skiver og ett forslag for 10 skiver. Det som drar i vei på 
kostnadssiden er miljøundersøkelsen som vi trolig må gjennomføre. Skal vi gjøre 
tiltak må vi nok rydde opp i «gammel moro».  
John Gunnar lager en egen sak til neste styremøte som grunnlag for en videre sak 
for årsmøte. Tar utgangspunkt i en løsning med 15 skiver.  
 

59/20 26.08 Eventuelt 
a) sesongåpning 

Sesongåpning/sosial samling som erstatning for sesongavslutningen må trolig 
gjennomføres i siste halvdelen av oktober når det meste av fotballsesongen er 
over.  
  
Notater/kommentarer: 

 
Beslutning: 
Fortrinnsvis ønsker vi å arrangere samling i samfunnshuset siste søndag i oktober, 
alternativt nest siste søndag. Inge følger opp. 

23.09 Planen var å ha det 25. okt. men samfunnshuset er dessverre bortleid. Inge 
sjekker alternative tidspunkt. 

27.10 Søndag 29. nov er bestilt, men vi bestemmer oss for å avlyse grunnet 
usikkerheten knyttet til korona. Vi prøver å ære de som æres bør med «digital» 
oppmerksomhet. 

18.11 Geir har laget forslag til hvem som bør få heder og ære. Styret slutter seg til hans 
forslag. Geir lager en sak til nettsiden. 

16.12 Hederspris for sesongen 2020 tildelt Ståle Kvernrød og Ingeborg Auran. 15 
utøverpriser ble også utdelt. Dette ble publisert på vår nettside den 30.11.20 

20.01 Ikke gjennomgått.  

17.02 Saken avsluttes. 
 

38/20 05/05 Oppfølging av sak 9 Valg, på årsmøtet 
Her finner dere funksjonslisten for 2020-21: 
http://www.skatvalskilag.no/node/68 
  
Ikke alle verv/funksjoner i skilaget ble besatt på årsmøtet, se referatet her: 
http://www.skatvalskilag.no/node/185 
Hvordan skal vi følge opp dette videre fra styret? 
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Notater/kommentarer: 
Vi må også finne en ny person som ansvarlig for taudriften, j.fr årsrapport. 
Styret må vurdere valgkomiteordningen. Vi vurderer om medlemmene av 
valgkomiteen skal sitte i ett år for å gjøre det enklere å velge noen. Geir, Pål 
Martin og Inge tar noen kontakter i forhold til valgkomiteen. 
Leder av skihytte/kioskkomiteen er en kritisk funksjon vi må få rekruttert. 

 
Beslutning: 
Vi tar noen kontakter før neste styremøte j.fr. punktene over. 
 

17.02 Valgkomiteen har det meste på plass. Denne saken avsluttes. 

20.01 Diskutert i forbindelse med sak 8/21, men vi har ikke noe nytt navn til komiteen. 
Vi legger ut en sak på facebook om at vi ønsker forslag på kandidater. 

16.12 Ikke noe nytt angående person til valgkomite og sponsorkomite 

18.11 Fikk i første omgang ikke ja, fra vår kandidat. 

27.10 
 

Vi mangler fortsatt en tredje person til valgkomite og sponsorkomite. Vi har en 
kandidat som Geir forespør. 

23.09 Ikke gjennomgått. 

26.08 
 

Vi må gjøre en jobb i forhold til valgkomiteen. Vi mangler foreløpig 1 person. Det 
mangler også en person til sponsorkomiteen.  

09.06 Se også sak 34/20 konstituering av nytt styret. Noen funksjoner er ikke besatt. 
Margrethe har sagt ja til å være med ett år i valgkomiteen. Valgkomiteen skal vi i 
styret prøve å fylle opp, prøver å få med noen fra hoppmiljøet. Foreslår at alle i 
valgkomiteen blir valgt for ett år. 
Det har kommet forslag på Pål Baxter som ny leder av hyttekomiteen. Styret 
slutter seg til dette forslaget.  
Etter planen skal styreleder og sekretær ha et møte med valgkomiteen den 10. 
juni. 
 

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. 

14.01 Ikke gjennomgått 

04.02 Ikke noe nytt. 

03.03 Foreløpig ikke noe nytt. Vi har ikke nok til å legge fram dette til årsmøtet. Vi 
vurderer muligheten for å søke støtte fra handelslaget. 

24.03 Ikke noe nytt 

05.05 Ikke noe nytt. Avventer dialog mellom kommune og avløpslaget. Vi har søkt 
midler fra Stiftelsen Skatval handelslag. 

09/06 Ikke noe nytt. 

26.08 Ikke noe nytt 
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23.09 Ikke gjennomgått 

27.10 Ikke noe nytt 

18.11 Ikke noe nytt 

16.12 Ikke noe nytt 

20.01 Ikke gjennomgått 

17.02 Har vært noe e-post utveksling ang. saken. Kan bli en vedtatt reguleringsplan for 
det nye boligområdet i løpet av året. I den forbindelse blir det mer avklaringer på 
vann og avløp som kan berøre ledningen som går forbi her. Oppsitterne kan også 
være interessert i å få til en kommunal overtagelse av deler av avløpet. Vi må 
følge opp med ny søknad til handelslaget. (I 2020 var søknadsfristen 30. april). 
 

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. 

14.01 Planlegges ferdig til påske. 

04.02 Ikke noe nytt. 

03.03 Ikke gjennomgått 

24.03 Går sin gang. 

05.05 Ferdigstilles iløpet av sommeren 

09/06 Ikke noe nytt 

26.08 Blir levert Skatval i september. 

23.09 Ikke gjennomgått 

27.10 Fanen er mottatt. Inge opplyser at fanen er sponset av familien Auran/van Zijp.  
Karin van Zijp stod for utførelsen. Det må være en skikkelig takk og påskjønnelse 
til syer. 

18.11 Gunn har undersøkt litt angående gave. Venter på tilbakemelding. 

16.12 Vi ble for sene til å bestille vest/jakke. Derfor må vi tenke alternativt. Inge sjekker. 

20.01 Ikke gjennomgått 

17.02 Ikke gjennomgått 
 

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.- 
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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). 
 

17.02 Aktivitetsløypen er ferdig, men skilting mangler foreløpig. 

20.01 Ikke gjennomgått 

16.12 Ikke gjennomgått. 

18.11 Den er så godt som ferdig. Alle apparat er ferdig. Skal på plass noen plakater. Vi  
må huske at kommunen skal nevnes som bidragsyter, samme gjelder trolig SMN  
og Hegra Sparebank. 

27.10 Løypa er ca 75 % ferdig.  

23.09 Arbeid pågår 

26.08 Dugnadsgjengen har vært svært travel i sommer. Så arbeidet er dessverre ikke i  
rute. Så den offisielle åpningen må trolig utsettes til vår halvåret, men løypa vil  
trolig bli ferdig i høst 

09/06 Plassering av alle apparater er bestemt. Løypa vil bli sluttført iløpet av 
sommeren/tidlig høst. 

05.05 Ikke noe nytt. 

24.03 Blir trolig klar iløpet av sommeren slik at vi kan ha offisiell åpning til høsten.  
Endelig plassering av post 7 og 8 må avklares med grunneier. 

03.03 Ikke gjennomgått 

04.02 Arbeid pågår. 

14.01 Mest mulig lages ferdig innendørs, og monteres når det er mulig før sommeren.  
Dette er også avhengig av avklaring på plassering.  
Skilt for info om Klempen: Jeg har sendt ut forslag. Trenger en tilbakemelding før  
dette sendes grunneiere. Merk at grunneiere ønsker noe om å ta vare på naturen,  
ref referat etter møte med grunneiere. 

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 
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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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