
Referat styremøte Skatval skilag 20. april 22 
http://www.skatvalskilag.no 

Sted: Skihytta i Klempen 
Dato: onsdag 20.04.22 kl 19.00  
Tilstede: 
 
Forfall: 
 

Geir Aspenes, Bente Bakken, Elin Kolden, Gunn Fornes, Inge Auran, John 
Gunnar Valstad og Pål Martin Daling  
 

Møtedatoer: Møtene avholdes som hovedregel kl 19:00 i Klempen: 

• Onsdag 18. mai 

• tirsdag 14. juni  
  

 
24/22 Godkjenning av referat etter forrige møte 16. mars 2022 
  

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

Beslutning:  
Godkjennes 

 
25/22 Konstituering av nytt styre 
  

Gjennomgang av klubbhåndboka med vedlegg i etterkant av årsmøtet. Fokus på roller og 
oppgaver utover i 2022. Klubbhåndboka med vedlegg finner dere her: 
http://www.skatvalskilag.no/klubbhandbok 
 
J.fr. punkt 5.5.7 Fordeling av oppgaver ved konstituering av nytt styret, så skal oppgavene 
under fordeles på medlemmer i styret når nytt styre konstitueres etter årsmøte. Følgende 
fordeling gjelder for 2022-23: 
• Medlemskontakt med ansvar for ajourføre skilagets medlemsregister – Gunn Fornes 
• Overordnet ansvarlig for skilagets maskinpark – Bente Bakken og Inge Auran (ass.) 
• Hopputvalget sin kontakperson i styret - John Gunnar Valstad 
• Skiskytterutvalget sin kontaktperson i styret – Gunn Fornes 
• Langrennsutvalget sin kontaktperson i styret – Pål Martin Daling 
• skilagets styremedlemmer i allidretten – Einar Wangberg og Geir Aspenes 
• Trimutvalget sin kontaktperson i styret– Elin Kolden 
• Kiosk- og hyttekomiteén sin kontaktperson i styret – Geir Aspenes 
• skilagets webansvarlige – Pål Martin Daling og Elin Kolden fra styret 
• skilagets utsending til idrettsrådet - I fra styret deltar Geir Aspenes, Bente er vara 
• Representant generalforsamlingen Selbuskogen skisenter: I fra styret deltar Geir Aspenes, 
Bente er vara 
• Telenorkarusellen – styrets kontaktperson – Pål Martin Daling   
• ansvarlig for at idrettsforbundets bestemmelser om barneidrett følges – Pål Martin Daling 
• skilagets overordnede representant for Barne-OL på Selbuskogen – Pål Martin 
• overordnet ansvarlig for felles sesongavslutning – Geir Aspenes 

 
 Notater/kommentarer:  
 
Beslutning: 

 Rollene gjennomgått og fordelt i listen over 
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26/22 Gjennomgang årshjul (fast punkt) 
Årshjulet finner dere som vedlegg 2 i klubbhåndboka: 
http://www.skatvalskilag.no/klubbhandbok 
 
Notater/kommentarer:  
Årshjulet ble ikke gjennomgått 
 
Beslutning: 

 Ingen beslutning 
 
 
26/22 Økonomi 

På kto pr 19. april kr 1 524 254.- (pr 16.mars kr1 534.778.-) 
 
Inntekter 
Medlemskontingent: kr 2.913.- 
Idrettsbingo: kr 8.349.- 
Salg skiklær: 
Sponsorer: kr 67. 000.- 
Utleie skihytta: kr 3.500.- 
Startkontingent (etteranmelding Hegra Sparebank sprint): kr 760,- 
Parkering Selbuskogen Hegra Sparebank sprint: kr 2 500.- 
Kiosksalg Selbuskogen Hegra Sparebank sprint: kr 4 691.- 
Sporgave: kr. 98.- 
SUM inntekter: kr 89. 811.- 
 
Utgifter: 
Hederspriser/utøverpriser: kr 24.900.- 
Startkontingent: kr 18.410.- 
Tømming septiktank: kr 10.434.- 
Årsgebyr skitau: kr 3.340.- 
Leie av Torsbustaden til hopptrening: kr 1 500.- 
Leie Skatvalshallen og trimrom Stjørdalshallen: kr 334.- 
Premier Hegra Sparebank sprint og sesongavslutning: kr 2.300.- 
Flatskjerm til skihytta: kr 8. 842.- 
Hydraulikkolje: kr 1.200.- 
Div til Hopp: kr 700.- 
Forsikring: kr 2.788.- 
Leie Selbuskogen skisenter Hegra sparebank sprint: kr 5.400.- 
Parkering Selbuskogen skisenter Hegra sparebank sprint: kr 1.190.- 
Strøm (skihytta kr 3.612.-, snøkanon kr 2.742.-): kr. 6.354.- 
Kopipapir: kr 99.- 
Disel: kr 3.427 
Div varer Trondos: kr 638.- 
Søppeltømming: kr. 195.- 
Telenor M2M: kr 146.- 
SUM utgifter: kr 92.197.- 
 
Notater/kommentarer:  
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Beslutning:  
Tatt til etterretning 

  
 
27/22 Organisering av videre arbeid med skiskytteranlegget  
 I forbindelse med utbedringen av skiskytterannlegget må vi følge opp vedtaket fra årsmøtet. 

I sak 6A på årsmøtet ble det fattet følgende vedtak: 
«Årsmøtet slutter seg til planene skissert i saksfremlegget til oppgradering og modernisering 
av skiskytteranlegget, og gir styret fullmakt til å jobbe videre med planene med tanke på 
realisering i 2022. Årsmøtet gir også styret fullmakt til å ta opp lån for mellomfinansiering av 
inntil kroner 1 365 000 i påvente av tippemidler.» 
 
Vi må nedsette en prosjektgruppe og følge opp søknader om økonomisk støtte. 

 
 Notater/kommentarer:  
 
Beslutning: 
John Gunnar Valstad blir prosjektleder på vegne av skilaget og bruker styret som 
styringsgruppe. J.fr. årmøtevedtak i sak 6a gis John Gunnar fullmakt til å bestille og handle på 
vegne av skilaget. 
 

 
28/22 Gjennomgang av utestående tiltak, ref. tiltakslisten 

Listen gås igjennom og kommenteres under hvert punkt. 
 
Notater/kommentarer: 
Punkter i tiltakslisten ble bare delvis gjennomgått. 
 
Beslutning: 

 Kommentarer i tiltakslisten. 
 
 
29/22 Eventuelt 

a) Forbordsfjellvegen; Pål Martin tar kontakt med grunneier for evaluering av ordningen vi 
har hatt siste år j.fr. avtalen som ble inngått i 2021. 
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Tiltakslista: 

Sak Dato Beskrivelse 

12/22 16.02 Eiermøte i Selbuskogen skisenter 17. feb. 22 
 På saklisten stod følgende saker: 

1. Driftsøkonomi per 31.12.21, samt budsjett 2022. 
2. Snøproduksjon – tiltak 
3. Status utbyggingstiltak 
4. Status finansiering av utbyggingstiltak 
5. Utskifting løypemaskin 
6. Planer for motorsportanlegg 
7. Økt aktivitet – herunder eiersituasjon 
8. Nye prosjekt 
9. Eventuelt 

 Notater/kommentarer:  
 
Beslutning: 

 Pål Martin deltar på møtet. 
 

20.04 Vi må melde inn person til å sitte i et utvalg som skal se på inntektene til 
skisenteret. Pål Martin deltar. 

16.03 Se referat/dokumenter utsendt i e-post fra Geir den 1.3.22. Vi skal blant annet 
oppnevne en person til å være med i et utvalg som ser på økonomi. Punktet ble 
ikke gjennomgått. 
 

11/22 16.02 Møte med trimutvalget angående skispor på fjellet 
Trimutvalget har på oppfording fra Jon og Jorulf Fløan tatt initiativ til å se på 
anskaffelse av ny tråkkemaskin for sporlegging på fjellet. John Gunnar orienterer 
fra dette møtet som avholdes den 14. feb.  
  
Notater/kommentarer:  
Det vurderes kjøp av tråkkemaskin. Primært til bruk på Forbordsfjellet. 
Forespørsel om skilaget evt kan stå som eier og evt. fortsette å dekke en del 
driftsutgifter så som drivstoff og forsikring som vi har gjort frem til i dag. Det er 
ønskelig med en brukt tråkkemaskin. De ønsker å bruke vårt 
organisasjonsnummer for å søke midler.  
Hvis vi blir eier av tråkkemaskina må det trolig utarbeides en avtale ang bruken. 
Vi må også sjekke mulig støtte fra Stjørdal kommune til kjøp og drift av 
tråkkemaskin. 

 
Beslutning: 
Skilaget er positiv til å dekke kostnader til drivstoff og forsikring slik vi har gjort 
frem til nå. 
Med skilaget som formell eier av maskina, må vi fremover diskutere en avtale 
mellom skilaget og trimgruppa i forhold til det praktiske. 
Gunn sjekker muligheten for støtte fra Stjørdal kommune. 
 

20.04 I sak 6d på årsmøtet ble det fattet følgende vedtak: 
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Sak Dato Beskrivelse 

«Årsmøtet slutter seg til at Skatval skilag kan stå som eier av tråkkemaskina. 
Innkjøpet skal ikke påføre Skatval skilag økonomisk belastning utover det som har 
vært praksis tidligere. Årsmøtet gir styret fullmakt til å inngå en avtale som 
regulerer dette forholdet mellom skilaget og trimgruppa.» 
 
For øvrig ble ikke saken gjennomgått. 

16.03 De var glad for positiv tilbakemelding. 
Vi bør ha et møte med trimutvalget for å avklare nærmere hvordan vi skal ordne 
det praktiske. John Gunnar prøver å finne tidspunkt for et slikt møte. 
 

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 
 

20.04 I sak 6C på årsmøtet ble det fattet følgende vedtak: 
«Årsmøtet slutter seg til tiltaket innenfor en anslått kostnadsramme på 80 000,-» 
 
John Gunnar og Bård tar ansvar for å søke blant annet Skatval handelslag om 
støtte til dette prosjektet og utbedring av trapp i hoppbakken. 
Utover dette ble ikke saken gjennomgått. 

16.03 Ikke særskilt gjennomgått 

16.02 Jobber med tippemiddelsøknad sammen med skiskytterarenaen. 

12.01 Jobbes med spillemiddel søknad 

08.12 Vi har fått byggetillatelse. Her kommer det gebyr. 

17.11 Det er sendt inn byggesøknad for K6. Har vært gjennomført møte med grunneier 
der planer for skileikeområdet er gjennomgått. Grunneier er positiv. Planer om å 
motta masser fra Framnes. K6 blir trolig bygd til våren. 

27.10 Ikke gjennomgått 

15.09 Hoppbakken må byggesaksbehandles. John G følger opp. 

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

42/21 05.05 Eventuelt – Svartkamhytta - vannforsyning 
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.) 
 

20.04 Ikke gjennomgått 

16.03 Ikke gjennomgått 

16.02 Inge er på saken. Ønsker innspill og forslag til løsninger på tanker. 

12.01 Fjellstyret er positiv. For øvrig ikke noe nytt. Må ha tips til leverandør av tanker. 
Må være enkelt og robust. 
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Sak Dato Beskrivelse 

08.12 Inge er på saken. Kan være aktuelt med glassfibertank.  

17.11 Ikke noe nytt 

27.10 Ikke gjennomgått 

15.09 Ikke noe nytt. 

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. 
 

20.04 I sak 6A på årsmøtet ble det fattet følgende vedtak: 
«Årsmøtet slutter seg til planene skissert i saksfremlegget til oppgradering og 
modernisering av skiskytteranlegget, og gir styret fullmakt til å jobbe videre med 
planene med tanke på realisering i 2022. Årsmøtet gir også styret fullmakt til å ta 
opp lån for mellomfinansiering av inntil kroner 1 365 000 i påvente av 
tippemidler.» 
Se også egen sak 27/22 
 

16.03 Søknad er sendt Hegra Spb. Se e-post fra John Gunnar den 1. mars. 
Tar inn 1,4 mill i budsjettforslaget til skilaget. 
Foreslår John Gunnar som prosjektleder. 
Legges frem sak for årsmøtet. 
 

16.02 
 

Jon Olav Forbord deltar på møtet og orienterer om resultatene av jordprøver/ 
miljøundersøkelsen. 
Problematiske analyseprøver er tre blyprøver ved skivene og fra vannprøve. Rett 
foran standplass er det litt høye verdier på blant annet kobber og zink. (kommer 
fra tomhylser). 
Verdiene på prøvene klassifiseres i 5 klasser. Klasse 1 er bakgrunns verdier. 
Prøve 5 og 6 tatt i «banen» er litt prega av avvrenning av vann som kommer fra 
området bak skivene. I prøve 6 finner vi litt bly og kommer opp i klasse 3. 
Verdiene på vannprøve er litt over det som er anbefalt. 
Det er ingen av verdiene som har betydning for dyr eller planteliv, med unntak av 
Antimon som vi finner i prøve 8. Det tas opp i svært små mengder i planter.  
I prøve 10 som er tatt lengst unna er vi på klasse 2 når det gjelder bly. 
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Sak Dato Beskrivelse 

 
Verdiene er som forventet, de er relativt små. Generelt er analyseverdiene på 
greie nivå, noe utfordring med kobber og bly. Mest behov for tiltak rundt skivene. 
Men massene som må fjernes er svært begrenset, kan ordnes med spade og 
trillebår. Et annet alternativ er å dekke til. Det må avklares videre hva som er 
akseptabelt tiltak. Dette sjekkes nærmere med Statsforvalteren. 
 
Bak skivene kan det være aktuelt å lage ei lita grøft som leder vannet rundt 
banen. Dermed vil vi i fremtiden ikke få avsig.  
Kan også frem mot pkt 10 etablere et sedmentbasseng der «løsmasser» i vannet 
kan bunnfelle og evt renskes opp senere.  
 
Jon Olav lager en rapport og beskriver funnene, referer til data og kommer med 
forslag til tiltak. Mål om ha dette klart til neste styremøte. 
 
John Gunnar har vært i kontakt med politiet i forhold til ny godkjenning av «nytt» 
anlegg. Må ha forhåndsgodkjenning av dette i forbindelse med 
byggesaksbehandlingen.  
Jobber med tippemiddelsøknaden sammen med K6 bakken og området. 
 

12.01 Det jobbes med oppdatert kostnadsoverslag. Venter på svar på 
grunnundersøkelsene/miljøundersøkelsene. Skal søke spillemidler nå i vinter 

08.12 Jordprøver er tatt og sendt til analyse. 

17.11 Diskutert med grunneier ang forurensningen på arenaen. Grunneier ønsker at 
den skal fjernes. Grunneier er positiv til å tegne en ny 30 års avtale. Det ble også 
luftet mulighetene for en permanent «vei/trase» med fast bærelag for inn og 
utkjøring av masser til skiskytteranlegget. Grunneier er positiv til dette etter 
skiløypa direkte mot gapahuk ved skiskytteranlegget. Frem mot årsmøte må vi 
jobbe mer med kostnadsoverslag og finansiering. Spillemiddelsøknad må inn tidlig 
i 2022 (i løpet av feb.) På denne søknaden tar vi også med oppgraderingen av 
skileikområdet og K6. 

27.10 Ikke gjennomgått 

15.09 Ikke noe nytt. 

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. 
 

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. 
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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.  

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

20.04 Ikke gjennomgått 

16.03 Ikke gjennomgått 

16.02 Ikke gjennomgått. 

12.01 Ikke noen nytt 

08.12 Ikke noe nytt. 

17.11 Det har ikke blitt noen samlinger med særlig deltakelse. Men vi har fortsatt et mål 
om å sette dette på dagsorden. Det er hengt opp plakater. 

27.10 Ikke gjennomgått 

15.09 Blir muligens tatt opp på samling nå i høst 

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. 
 

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 
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Sak Dato Beskrivelse 

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. 

15.09 Midlene fra handelslaget kan vi selv bestemme når vi ønsker å få utbetalt. Det må 
uansett leveres et regnskap som viser at midlene er brukt til formålet, når tiltaket 
er gjennomført. 

27.10 Ikke gjennomgått. 

17.11 Ikke noe nytt å melde. Venter fortsatt på avklaring i forbindelse med plan for 
Arnstadåsen. 

08.12 Ikke noe nytt. 

12.01 Ikke noe nytt. 

16.02 Ikke gjennomgått 

16.03 Ikke gjennomgått 

20.04 Ikke gjennomgått 
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