
Referat 

Referat Styremøte for KIL ski 

09.12.14, kl 20.00, Skistua 
 
Møte innkalt av: Turid H Finne via sms+mail. 

 
Tilstede Jann Inge, Magnus, Roar, Kenneth, Anne Mette.  

    

 
Saknsnr   Beskrivelse       

Sak 1: Konstituering av styret 
Leder og skribent: Turid 

Nestleder og rennsjef: Roar  
Økonomisjef: Kenneth 

Styremedlem og dugnadsjef: Jann Inge 
Styremedlem og anleggsutvikler: Magnus 

Vara og Skistuesjef: Anne Mette 

 
Kontakt med løypekjørerne: Knut Inge 

Sportslig leder (Kontakt opp mot kretsen og oppfølging av de aktive) 
Knut Inge 

 

Vedtak: 

Turid 

Sak 2: Løyper - skilting 
Vi har fått tilbud om skilting av lysløypa gjennom Nærøy kommune  
(gjensidigestiftelsen og NTFK). Hvis vi tar jobben med å sette opp, 

dekker de kostnaden.  
 

Vedtak: KIL ski er positiv til å bidra med skilting av lysløypa. Turid går 

inn avtale med Nærøy kommune.  
Magnus ansvar for å sjekke ut med Nærøy kommune / Vegvesenet i 

forhold til skilting på hovedveien (Slåttamyra skistadion). 

Turid 

Sak 3: Trenersituasjon vinter 2014/15 
Roar orienterte om trenersituasjonen. 

 
Vedtak: Roar inviterer inn trenerne til møte 6. januar 18-19. 

Roar 

Sak 4: Snøkanoner 
Roar orienterte om hva som er gjort for å få til et prosjekt ang. 
snøkanon-anlegg i Kolvereid-marka. 

 

Vedtak: Arbeidsgruppa blir Magnus, Roar, Egil, Håkon og Ragnar. Det 
planlegges møte i januar.  

Prioriterte oppgaver: 
1. sjekk ut om det er mulig å bruke vann fra Kråkvikvatnet 

2. strømuttak (må være 400 amper) 

3. anleggsplanen til kommunen 
4. begynnende samtaler med kommunen vedr. avtale om drift 

Roar 

Sak 5: Løypeanlegg 
Videre arbeid med å få til lysarmatur i «lille-løypa».  

 
Vedtak: 

Dugnadsjef Jann Inge lager forslag til vedlikeholdsplan for løypenettet. 
Legges frem for styret.  

Turid 

 

 



Sak 6: Rulleskianlegg 
Turid orienterer om hvor langt Knut har kommet i forhold til 
rulleskianlegget 

 
Vedtak: Magnus, Knut og Turid skal ha møte med Nærøy kommune 

vedrørende plassering av rulleskiløypa vedr arealplan for Kolvereid. 

Turid følger opp. 

Turid 

Sak 7: Rekruttering 
Aktivitet på torget – 18. desember fra kl 18-20. Rulleski eller hopp. 
 

Vedtak: Turid gir tilbakemelding til KHF om at vi stiller. Blir det snø, 
arrangeres hoppleik. Blir det snøfattig kveld, bruker vi rulleskiene. 

Turid lager aktivitetsplan for KIL ski som deles ut.  

Turid 

Sak 8: Annet 
Møteagenda – nytt styremøte 6. januar kl 19 i Skistua. 

Aktivitetsplan for vinteren 
 Treninger fredag kl 1800 

 

 Lysløyperenn 

Oppstart 7. januar kl 1800. 
Første rennet tar styret ansvaret, deretter oppsett av foreldre. 

Turid og Roar fast på alle lysløyperenn. 
Etter rennet kan barna leke på stadion, samt at det er erfarne 

skiløpere tilstede som kan veilede barna i skigåing. Taes opp 

på trenermøte. 
Etter hvert renn inviterer vi til vaffel, kaffe og saft i Skistua. 

Turid ansvarlig sammen med foreldre. 
14. januar arrangeres smørekurs for foreldrene i forbindelse 

med lysløyprennet. Turid kontakter Knut om dette.  

 
 Telenorkarusell/skileik 

18. januar, 1. februar, 8. mars, 15. mars 

 
 Allidrett 

Onsdager i uke 4 og 5 

 Kombineres med lysløyperenn 

 
 Skiskole for voksne 

4 kvelder inkl. smørekurs på MX-sport. Knut og Unni Berit? 

  

 Follarennet 

8. februar 

 
 Kolvereidrennet  

28. februar 

 
Årsmøte – Roar orienterer fra årsmøte i hovedlaget – nytt årsmøte blir  

Sponsoravtalen gjennom MX-sport på 5000,- går til premier til 

Kolvereidrenn og Follarennet. 

Alle 

 

  
 

 


