Referat fra styremøte i ski- og skiskyttergruppa, Inderøy IL
27.august 2012
Alle tilstede
1) Juniorsamling 6-9 septemer. Skigruppa tjener ganske mye på dette, egen komité jobber med
saken
2) Fordeling av oppgaver i styret:
Leder:
Anstein Lyngstad
Nestleder:
Siv Jørgensen
Kasserer:
Astrid Moen
Sekretær:
Eva Pauline Hedegart
Anlegg/organisering av dugnad:
Anders Fossum
Sponsorhenting/Kontakt med MX-sport:
Tore Jørstad
Ansvarlig for skilotteriet:
Bjørn Ivar Wågan
Organisering av snøsamlinga/kontakt med skikretsen: Siv Jørgensen
Brikkeutleie: Bjørn Ivar Wågan
3) Trenere og oppmenn 2012/2013
Skileik 6-10:
Trond Ottersland, Lisbeth Berdal, Bjørn Steinar Røvik
11-14:
Marianne Lyngstad, Knut Gjølga, Per Grande, Bjarne Martin Lyngstad
15-16 + junior: Trond Austad, Gisle Løseth og Jostein Hansen
Skiskyting:
Yngste gruppe: Kjetil Stubbe, Rune Hedegart, Jens Herstad
13 +:
kjetil Stubbe, Stein Markhus, Øyvind Austad
Tore Wold ansvarlig for nybegynnerkurset (5 kvelder i september)
4) Oppstart trening/annonsering
Før det kommer snø er det skiskyttertrening søndag- og onsdagskveldene
Skigruppa (11-14) har lørdagstrening
Oppstart ligger på hjemmesida, og annonseres i Inderøyningen
5) Medarrangør på Norgescup Junior- NM Skiskyting 15-17 februar
Steinkjer er hovedarrangør, vi er spurt om å være medarrangør sammen med Snåsa, må da
stille med 15-16 personer hver dag i tre dager. Anstein hører om Tore Wold kan ta ansvar
som standplass-sjef. Øyvind Austad tar ansvar for å skaffe folk her.
6) KM i Inderøy også vinteren 13?
Kan søke, men er avhengig av å finne noen som kan være rennleder. Anstein hører med
aktuelle personer som kan være i stand til å ta jobben.
7) Anlegg
Skigruppa har for tida tre tippemiddelsøknader inne (på ulike potter)
 Klubbhus (1,4 mill)
 Nærmiljøanlegg (200.000)
 Oppgradering av stndplass (200.000)
Kommunen er formell søker, og "sørger" for at forsikringer er i orden
Alle avtaler er tinglyst, tomt til klubbhus er kjøpt, og kommunen leier den av idrettslaget
Blir dugnad i trasseen utpå høsten, først beitepusser, så tar vi resten
8) Skikarusell-komité

Må få på plass en komité ganske raskt
9) Basar/Bruktsalg
Må også inn med en komité her. Anstein hører med Berit Aftret om hun kan ta hovedansvar
her (Bør helst ha bruktsalg tidlig i oktober)
10) Handlekveld på MX
Overgangen oktober/november. Tore sjekker hva avtalen med MX går ut på
11) Sponsorjakt
Anstein og Tore ser på dette
Løypekjørere:
Alf Magne trapper ned, Jens Herstad trapper opp og tar hovedansvaret. Steinar Gran kjører
også. Aktuelt å utvida komiteen litt
Neste møte: 10 sept.

Referent: Eva Pauline

