STYREMØTE
INDERØY IL SKI/SKISKYTTERGRUPPA
Mandag. 26.09.11 hos Kirsti
1. Juniorsamlinga, oppsummering
Styret er meget godt fornøyd med samlinga. Både sportslig, deltagerantall(40) og
overnatting/mat m.v. var meget bra. Vi har fått svært gode tilnakemeldinger.
Samlinga gir gode inntekter til klubben, ca 20-30 000 i overskudd.
2. Trenersituasjonen og oppmenn sesongen 2011/12
Trenere
Langrenn:
Nytt trenerteam for de yngste: Bjørn Steinar Røvik, Lisbeth Berdal,Trond
Ottersland,
Mellomgruppa: Marianne Lyngstad, Knut Gjølga, Bjarne Martin Lyngstad, Per
Grande
15 og eldre: Trond Austad, Gisle Løseth, Jostein Hanssen
Skiskyting:
Skiskytterskole: Tore Wold
10-12 år : Kjetil Stubbe
13-15 Anstein Lyngstad, Øyvind Austad, Stein Markhus, Jens Herstad
15 og eldre Kjetil Stubbe
Oppmenn
Langrenn :
Fram til junior: Anne Karin Øksnes
Junior: Siv Jørgensen
Skiskyting
Fram til junior: Stein Markhus
Junior: Anstein Lyngstad
3. Anlegg
a. Skiskytteranlegget, forsikringssak
Faktura er sendt til kommunen, vi venter på svar fra KLP-forsikring.
b. Klubbhuset, framdrift
Styret går inn for å kjøpe tomta, prosessen med å søke tippemidler
fortsetter
c. Aktuelt å vurdere asfalt på standplass med ei lita rulleskiløype til
veien (Det blir nå asfalt over bøgda) Styret går inn for rulleskitrase
fram til standplass og asfalt på standplass
d. Befaring med fylkeskommunen
e. Vuddu grendelag ønsker å rydde i Verstadrunden. Styret er positiv
til dette initiativet og avventer dato
f. Dugnadsbehov i høst. Lite i trasèen, Noe behov der turløypa kommer
opp langs skytebanen

4. Oppstart for de yngste. 18. okt samma mal som i fjor. Info skriv oppdateres
5. Skikarusellkomite: Rune Eriksson, Astrid Moen, Eva Hedegart
6. Basar/bruktsalg, Heiagjengen er godt igang
7. Snøsamling Vålådalen helga 18-19 nov
8. Økonomi, status Vi har god kontroll på økonomien
9. Sponsorjakt, Vidar følger opp og fordeler på resten av styret
10. Møteplan, videre. Neste møte på Brubakka 31. okt.
11. Evt.
a. Den Gylne tour har møte 6. okt. Inderøyfest endrer på sitt opplegg og
flytter geografisk, men bruker 2. helga i juni (8-10 juni)
b. Kjøp av 3 par rulleski for utlån godkjennes av styret
c. Vi har fått spørsmål om å få kjøpet sjølanvisere av de som ble skadet.
VI venter med evt. salg til forsikringssaken er avklart.
d. Hjemmesida til IIL oppdateres mht. styret og oppgaver
e. Skiskytterskole startet 26.09.11 9 deltagere
Anstein 04.10.2011

