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Lukket  MoM 
Dato: 10.08.2017 Sted: Klubbhuset 
Prosjekt ID:  Prosjekt navn: Styremøte  
Beskrivelse/ 
Agenda: 

Agenda: 
1. Aksjonslisten 
2. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver 
3. Innkomne saker 
4. Fastsette neste styremøte 
5. Annet 

 
Deltakere: 
Navn: Selskap: Rolle/Mail: 
Svein Håvard Fiskvik  Leder 

Thor Martin Wika  Nest-leder 
Kristian Reiten  Sekretær 

Mariann Gravråk  Kasserer 
Andreas Holmer  Styremedlem 

Frode Aasheim  Vara styremedlem 

# Action point: Ansvarlig: Frist: 

 1. Gjennomgang av økonomi    

 Ryddesag innkjøpt 
Investering i tandemsele – 9.500,- 

  

 Kom inn godt med penger på vårslæppet – Står på Vips-konto   

1 Svein Håvard sender regnskapet for vårslæppet til Mariann Svein 
Håvard 

 

 Alle regninger er betalt og vi har godt med penger på konto   

2 Mangler innbetaling Olavshallen (garderobehjelp). Otello 4.500,- 
sjekker 

Svein 
Håvard 

 

 2. Aksjonslisten   

 Dugnader 
Klubbhuset behøver et strøk bais – oppfordrer til PARAPAINTING.  

  

3 Innkjøp av beis og nødvendig utstyr Svein 
Håvard 

 

 I 2017 har det vært svært ofte SE-vind på Trøndelag og vi har 
inget egnet sted for å starte på denne retningen. Den gamle HG-
rampa har for lengst gått i oppløsning og ligger egentlig bare til 
sjenanse. 30 min med motorsag og et lass pukk vil gjøre dette 
området startbart for både PG og HG på rolige SØ-dager 

  

4 Kontakt Statsskog (eier) og Forbord (eier ikke men bør kontaktes) 
og strt dialog. Finn ut hvem om sier bua. 

Kristian  

5 Send navn på kontakt i Statsskog til Kristian Svein 
Håvard 

 

 Konserter/dugnad – det er gode utsikter til flere dugnader i år   

 3. Vi ser på årshjulet og fordeler oppgaver   

 Det planlegges klubbtur i slutten av august 
Betale veiårskort til bonden utføres i desember 
Søknad om momskompensasjon gjøres før 15. august  

  

6 Søk om momskompensasjon Svein 
Håvard 

 

7 Send tall til Svein Håvard for søknad om momskompensasjon Mariann  

8 Flytt “betal veiårskort” til desember (forfall 30.) Kristian  

9 Legger opp til klubbtur helgen om 2 uker – legg ut info på 
hjemmeside 

Kristian  



    

 4. Innkomne saker    

 Lars Gjelten har fått til et godt fokus rundt XC gjennom «Rye-
cup». Det er på tide å øke fokuset på XC også på Forbord for å 
vise at det fortsatt er mulig å fly langt i Trøndelag, til tross for 
nærhet til sjøen og Værnes flyplass.  

  

10 Kontakt Lars og spør og forhør om vi kan få kopiere opplegget. 
Sett opp et forslag til gjennomføringsmodell  

Kristian  

 Vi må ta stilling til om vi skal investere i ny skuter.  Skuteren er 
skrall og vi må levere den til et verksted for å få et estimat på 
kost. Kan den leveres på vgs? 

  

 Som et alternativ til skuter så kan man vurdere vinsj. HG-gutta 
har lenge pratet om å bygge en vinsj for å komme seg i lufta på 
vinteren og på østlige forhold. Vinsj vil også gjøre kursing mye 
enklere. En slik vinsj vil trolig ikke koste mer enn 10-15k å bygge 
og kan bli tilgjengelig for klubbe å leie inn.  

  

 5. Fastsette neste styremøte   

    

    

    

 6. Annet   

    

    

    

 Aksjoner overføres til aksjonslite   
  

 


