
Referat styremøte  
 

Fauske IL alpin/snowboard Orgnr 988 936 871 
 
10.02.2020 kl. 20.15 på klubbhuset. 
  
Følgende medlemmer av styret møtt: 
 

Navn Tittel 

Yanka Nylund Styrets leder 

Fred Arne Johansen Styremedlem 

Gert Hanssen Styremedlem 

Arve Nielsen Styremedlem 

Torodd Støver  Styremedlem 

Ingrid Nystad Styremedlem 

Harald Bang Styremedlem 

 

 
Sak Tittel Forslag til vedtak 

1/2020 Godkjenning av innkalling og 
saksliste 
 

Innkallingen ble godkjent. 

2/2020 Orientering og diskusjon av drift. 
 
- Lovnorm 2020 må godkjennes. 
- Gjensidigestiftelsen 
- Banken og sponsorer 
- Tråkkemaskinen på 
Transportindustri. 
- Sportslig 
- Oppstart og dugnad 
- Momskompensasjon 

 
 
-Lovnorm: Leder gjennomgikk lovnormen og 
redegjør for endringer. Tatt til etteretning. 
 
- Gjensidigestiftelsen: gitt tilslag på tilskudd men 
det forutsetter egenkapital på kr 78 000,-. ISE stiller 
på rimeligste vis med to mann forutsatt to mann fra 
alpingruppa. 45 lyspunkter skal byttes. Gert 
forsøker å få prosjektet i havn og det er enighet om 
prioritering. 
 
- Banken og sponsorer: Regninger oppgjort, men 
kontoen nærmer seg tom. Bakken bør åpne for drift 
for å få inntekter. Blir en vanskelig vinter og det må 
søkes reduserte avdrag. Vurderer åpning av 
bakken mot helga. (torsdag) Regner med at 
banken kan tilby avdragsfri måned. NB! 
Styremedlemmer må betale kontingent.  
 
- Tråkkemaskinen på Transportindustri: Mesta har 
undersøkt om de kunne leie tråkkemaskinen for å 
ha på Saltfjellet. Fred Arne tilbyr dem å låne 
maskinen ut sesongen hvis de bytter beltene. 
 
- Sportslig: Tre utetreninger så langt, innetrening 
hele høst. Trenerne er fornøyde. 25 utøvere med 
stort og smått.  
 
- Oppstart og dugnad: Godt i gang med dugnader, 
scootere og tråkkemaskin i drift og i orden.  
 



- Momskompensasjon: Som idrettslag skal vi kunne 
søke momskompensasjon iflg. Kristin Setså, Gert 
undersøker. 

3/2020 Økonomi 
 

Gert og Harald (Revisor) redegjorde for økonomien 
pr. dags dato og gjennomgikk Årsregnskapet for 
2019. 
Årsregnskap vedtatt og presenteres for årsmåtet.  
NB! Det mangler en del på kontingenter, send ut 
purring. 

4/2020 Hjemmesiden. 
 
Må vi ha den, eller er FB nok? 

Jahn Otto blir bedt om å  lage en statisk side med 
henvisning til en aktiv FB-side. Det er ønskelig å ha 
webkameraet med videre. 

5/2020 Til Årsmøtet 
 
Sette dato for årsmøte og orientere 
hvem som er på valg. 

Årsmøtet settes til mandag 9. mars kl 20.00 (NB! 
Treningen avsluttes senest 19.30)  
 
Leder på valg (Yanka) 
Kasserer på valg (Gert) 
Styremedlem på valg (Arve) 

6/2020 Eventuelt. 
 

Det søkes ikke sjenkebevilgning i år, og eventuelle 
årsfester og afterski arrangeres uten salg av 
alkohol. 

 
 

 
Møtet hevet kl. 21.45 

 

Ingrid Nystad 
- Referent 

 

Fauske, 10.02.2020 
 
 
 
 


