
  
 
 
 
 
 

STYRETS ÅRSMELDING FOR 2012 FOR IK Rindals-Troll 
 
Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisor og redaktør 
 
 
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning:  
Leder    Atle Norli 
Nestleder  Oddbjørn Heggem  
Økonomi  Pål Sande 
Sekretær  Line Flåtten 
Styremedlem   Jo Trønsdal Bævre 
Styremedlem  Ann Kristin Tørset  
 
 
I tillegg har styret bestått av avdelingslederne:  
Ski   Håkon Solvik 
Fotball   Rune Løfald  
Håndball  Anne Løseth 
Friidrett  Jan Romundstad 
Trim/tursti  Harald Solvik  
 
Valgkomite   Elmer Talgø, Jens E. Indergård, Ellinor Trønsdal Lund 
Revisor             Kirsti Helgetun, Gro Britt Nerland 
Redaktør            Arnhild Fosseide Fagerholt, Ola Inge Svinsås  
 
 
Valgkomiteens fremmet innstilling til årsmøtet 13.032012 uten leder. Det ble derfor holdt et 
ekstraordinært årsmøte 30.05.2012. Atle Norli ble valgt til leder og Pål Sande ble valgt som 
økonomiansvarlig. Anne Norli fratrer styret.  
 
Møter 
Det har vært holdt 2 møter i AU, hvor sammenslåing sv idrettslagene var tema på begge 
møtene. Styret har hatt 4 styremøter og behandlet til sammen  27 saker. Årsmøtet ble holdt 
13.03.2012, samt et ekstraordinært årsmøte 30.05.12. Stiftelsesmøte til ny det nye idrettslaget 
ble holdt 05.12.12. Styrene i de tre klubbene utgjorde et gruppestyre for å jobbe med 
sammenslåing, og det ble behandlet 31 saker.  
 
Saker 
Det har vært jobbet mye med sammenslåingen av de tre idrettslaga, spesielt høsten 2012. 
Noen av sakene som har vært behandlet er  

- eierskifte i forbindelse med overgang til ny klubb 
- videre sponsorarbeid  
- organisasjonsplan 



- klubbidentitet   
 

 
Regnskap for 2012 
Regnskapet for klubben er gjort opp med et overskudd på..?  
 
 
Aktivitetsnivå 
Det er 642 antall medlemmer i klubben. Det har vært en nedgang på 7 medlemmer siden 
2011, men det er likevel en stor oppslutning.  
 
 
Aktiviteter 
 
Sildballfestival  
21.april ble det holdt Sildballfestival, og den ga et overskudd på 13000.  
 
 
Basar  
Årets basar ble holdt 12 april.  Den ga et overskudd på….  
 
Det ble ikke arrangert Bøgdakveld i 2012.  
 
 
 
 
TAKK! 
En stor takk til alle som har støttet klubben som tillitsvalgt, ved dugnader som komitemedlem 
eller deltager.  
Sist men ikke minst en stor takk til alle, som har bidratt økonomisk eller på annen måte, til 
Rindal kommune, Rindal Sparebank, næringslivet i kommunen og enkeltpersoner.  
Uten slik støtte ville det ikke være mulig å drive klubben.  
 
Det vises til årsmelding økonomi og avdelingenes årsmelding om de sportslige aktivitetene.  
 
 
 
 
 
Rindal 17.04.2013 
Styret i Rindals-Troll  


