
Referat styremøte Skatval skilag 18. august 21 
http://www.skatvalskilag.no 

Sted: Skihytta i Klempen 
Dato: onsdag 18.08.21 kl 19.00  
Tilstede: 
 

 

Geir Aspenes, Inge Auran (kom litt senere), Gunn Fornes, John Gunnar 
Valstad, Ingrid Reitan, Ane-Teoline Ulseth og Pål Martin Daling 
 

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

• Onsdag 15. september 

• Onsdag 20. oktober 

• Onsdag 17. november 

• Onsdag 8. desember 
  

 
50/21 Godkjenning av referat etter forrige møte 9. juni 2021 
  

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

Beslutning:  
Godkjennes 

 
 
51/21 Gjennomgang årshjul (fast punkt) 

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

• Ang dialogmøte med skolen: Ta opp bruken av toalettene i Klempen. 

• Dugnad på uteområdet i september. Gunn tar ansvar for vasking av vinduer i skihytta. 
Geir og Inge tar ansvar for å kalle inn til generell dugnad og dugnad i løype. John 
Gunnar tar ansvar for hoppdugnad. 

• Skriv noe om allidretten på våre heimesider – Pål M 
 
Beslutning: 

 Følg opp Kommentarene over og i årshjulet. Hver enkelt følger opp. 
 
 
52/21 Økonomi (fast punkt) 
 På konto pr 10.august kr 1 393 050.- 

Inntekter: 

• Medlemskontingent: innbetalt i juni og juli kr 1.440.- 

• Salg av sommerklær: kr.14 131.- 

• Idrettsbingo: kr 18 096.- 

• Dugnad Bjørkbakken: kr 424 930.- 

• Kundeutbytte Gjensidige: kr 3804.- 

• EQ-timing (refusjon dobbelbetaling av startkontingent). kr1020.- 

Utgifter: 
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• Betalt dugnad til ungdommer som jobba i Bjørkbakken i uke 25, 26 og 27, timelønn etter 
statens regulativ: kr 140 600,50.- 

• Pliktig ulykkesforsikring for arbeidsgiver gjelder ut 2021: kr 1 139.- 

• Starkontingent; kr 400- 

• Innkjøp av sommerklær: kr 15 394.- 

• Vannavgift: kr 1 540.- 

• Forsikring, renovasjon, og strøm betalt ved forfall 

   
Notater/kommentarer:  
Det er lagt ned en formidabel innsats i Bjørkbakken. 
 
Beslutning: 

 Tatt til etterretning. 
 
53/21 Forbordsfjellvegen 

Se e-post med vedlegg utsendt av Geir den 22.6.21, samt kommentarer fra Gunn utsendt den 
24.6.21. 

  
 Notater/kommentarer:  
 
Beslutning: 

 Forslaget til avtale signeres. 
 
 
54/21 Salg Svartkamhytta høst 2021 
  
 Asgeir har laget turnusliste og sendt ut til aktuelle selgere på Svartkamhytta. Se vedlegg. 

 Notater/kommentarer:  
 
Beslutning: 

 Tas til orientering. 
 
 
55/21 Vindusvasking i skihytta 
 

 Notater/kommentarer:  
 
Beslutning: 

 Gunn tar hovedansvar for dette. Gjennomføres før utleie til konfirmasjoner 
 
 
56/21 Påskjønnelser 2021 
 Se e-post fra Geir den 15.08.21. 
  

 Notater/kommentarer:  
 Saken diskutert i styret. 
 

Beslutning: 
 Saken diskutert i møtet.  
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57/21 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten 

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

 Kommentarer i tiltakslisten. 
 
 
58/21 Eventuelt 
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Tiltakslista: 

Sak Dato Beskrivelse 

47/21 09.06 Skileik og K6 bakke 
Se e-post med vedlagt notat, utsendt av John Gunnar den 4. juni.  
 
Notater/kommentarer:  
Utsendt notat diskutert. Virker godt gjennomarbeidet. 

 
Beslutning: 
Notatet sendes grunneier for videre diskusjon og vurdering. 
 
Se også sak 79/20 
 

18.08 Planene er drøftet med grunneier. Og han har gitt sin aksept til dette. 
 

42/21 05.05 Eventuelt – Svartkamhytta 
Det bør gjøres noen grep i forhold til vann til hytta.  
Inge tar kontakt med leder for fjellstyret og evt. Statskog ved Per Iver Fossen. 
For øvrig blir Svartkamhytta 30 år i år. (Korrigering på møtet den 9.6. Jubileet er i 
2023.) 
 

18.08 Ingen vet hvordan vi skal gjøre det. Men det er enighet om at det er lurt med to 
kammer. Planlegging i år og evt. utførelse i 2022.  

09.06 Ikke noe nytt 
 

24/21 03.03 Utbedringer av skiskytterarena 
 
Dette er en fortsettelse av sak 63/20 i tiltakslista. 
Viser til e-post med saksutredning fra John Gunnar utsendt den 3.3.21. 
 
Notater/kommentarer:  
Saksutredningen ble gjennomgått og diskutert. Spesielt punktet til 
miljøundersøkelse er usikkert. Her kan det være flere aktuelle alternativer. Vi må 
gå i dialog med grunneier og kommune for hva som er akseptabelt.  

 
Beslutning: 
Vi legger frem en sak for årsmøtet der vi tar høyde for den dyreste løsningen. Vi 
må ha en tett dialog med grunneier. Vi må regne på hvilke budsjettmessige 
konsekvenser dette evt. får for 2021 og evt. korrigere budsjettet vi legger frem 
for årsmøtet. Dette kan medføre en utgift på ca kroner 125 000 i 2021. 
 

18.08 Her må det skje mye planlegging i høst. 

09.06 Ikke noe nytt. 

05.05 Ikke noe nytt. Har vært noen uformelle samtaler. 

07.04 I sak 6 a på årsmøtet ble følgende vedtak fattet: 
«Styret får fullmakt til å arbeide videre med prosjektering og finansiering som 
beskrevet i notatet. Styret kan bruke midler som budsjettert (ca kr 125 000) til 
miljøundersøkelse før neste årsmøte. Videre kan det legges frem justerte planer 
til årsmøtet i 2022.» For øvrig ble ikke saken gjennomgått. 
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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 
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. 
 

18.08 Ikke noe nytt 

09.06 Ikke noe nytt 

05.05 Ikke noe nytt 

07.04 Ikke noe nytt 

03.03 Ikke gjennomgått. 

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. 
 

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

18.08 Følges opp videre utover høsten 

09.06 Ikke noe nytt 

05.05 Vi gjennomfører en prosess omkring dette på en treningssamling til høsten. 

07.04 «Folkeskikken for Skatval skilag» vedtatt på årsmøtet. Ligger i klubbhåndboka  
som vedlegg 14. Mer prosess knyttet til dette tar vi når hverdagen blir litt mer  
normal. Kan også tas opp i evalueringsmøte med utvalgene. Lage en plakat som  
henges opp i Klempen. Inge følger opp plakat. 

03.03 Se også sak 26/21. For øvrig ikke gjennomgått. 

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. 
 

18.08 Denne saken avsluttes og følges opp gjennom sak 47/21 
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09.06 Se også sak 47/21 

05.05 Ikke noe nytt. Avventer noen tegninger som skal forelegges grunneier. 

07.04 Ikke gjennomgått. Men det må sendes søknader om støtte der det kan være 
mulig å få noe.  

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. 

03.03 Ikke gjennomgått 
 

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. 

03.03 Ikke gjennomgått. 

07.04 Vi må finne en praktisk løsning med PC knyttet til låsesystemet. Er det nødvendig 
å kjøpe PC så gjør vi det.  

05.05 Kortleser er bestilt. Det undersøkes muligheten for en «skyløsning» i stedet for 
egen pc. 

09.06 Ikke noe nytt. 

18.08 Kortleser er montert i skihytta. Skal programmeres i morgen. Ekstra brikker i 
forhold til utleie. Vi må ordne et system for inn og utkvittering av nøkkelbrikker. 
 

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 
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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.  

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».  
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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.  

03.03 Se egen sak 24/21. 

07.04 Ikke gjennomgått 

05.05 Ikke noe nytt 

09.06 Ikke noe nytt 

18.08 Ikke noe nytt 
 

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 

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). 

03.03 Ikke gjennomgått 

07.04 Ikke noe nytt. Geir følger opp med søknad til handelslags-stiftelsen 

05.05 Søkt om støtte fra handelslaget. 

09.06 Har fått støtte på kr 100 000 fra handelslaget. 

18.08 Det har vært høring på planen for Arnstadåsen. Den blir trolig vedtatt i høst. Da er 
det mer grunnlag på plass for å få til en beslutning. Sjekk utbetaling av midlene 
fra handelslaget. 
 

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 
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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 

03.03 Ikke gjennomgått 

07.04 Vi holder fast på å bestille en vest. 

05.05 Ikke noe nytt. Treningsjakke er behovet. 

09.06 Ikke noe nytt. 

18.08 Ikke noe nytt. 
 

http://www.skatvalskilag.no/

