HANDLINGSPLAN FOR RINDAL IL 2014-2016
Klubbens organisering:
Klubbens øverste organ er årsmøtet.
• Hovedstyret består av 7 årsmøtevalgte medlemmer. Avdelingslederne blir innkalt til
styremøter etter behov. Styret står for den daglige driften av klubben, og klubbidé og
handlingsplan gir styret kort- og langsiktige arbeidsoppgaver.

Hovedstyret skal:
• Følge opp vedtak som er gjort på årsmøtet, og drive klubben innenfor gjeldende lover og
regler og de mål og retningslinjer en har å forholde seg til
• Sørge for økonomisk styring av klubbens aktiviteter
• Sørge for at avdelingene følger opp sportslige aktiviteter
• Annethvert år legge fram revidert forslag til handlingsplan
• Årlig legge fram prioritert anleggsplan for årsmøtet
Målsetting:
1. Rindal IL ønsker å gi et godt og allsidig aktivitetstilbud til alle aldersgrupper innenfor de
avdelinger som er i dag. Klubben vil likevel se positivt på nye initiativ som fører til flere
aktiviteter i idrettslaget.
2. Rindal IL driver primært bredde- og mosjonsidrett, men vil innenfor tilgjengelige ressurser
søke å oppnå gode sportslige resultat på elitenivå. Ambisjonene må tilpasses klubbens
ressurser.
3. Gjennom fellesskap og dugnadsånd vil vi ta vare på våre anlegg, og være en positiv faktor i
nærmiljøet.
4. Øke medlemstallet og rekruttere til ulike tillitsverv i klubben.
5. Arbeide aktivt overfor aktuelle bidragsytere for økt støtte.
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Hovedsamarbeidspartnere:

Nr
1 a Skape sosiale treffested utenfor treningstid
1 b Revidert sports- og handlingsplan – underlagt klubbideen
1 c Gi et godt tilbud innen barneidrett, aktivitet på barnas
premisser
2 a Motivere til skolering av trenere / ledere
3a

Lage prioritert liste over investeringer med
kostnadsestimat/økonomiske kalkyler (anlegg og hus).

4a

Avdelingene
Avdelingene
Hovedstyret + avd. styrene
Utdanningskontakt + avd.
styrene
Avd.styrene melder inn behov
og planer til hovedstyret.
Hovedstyret og årsmøtet
vedtar
Antall aktive tas med i
årsmeldingene til avdelingene
Hovedstyret

Arbeide for å øke antallet aktive i aldersgruppa 12 -19 år,
og beholde flest mulige aktive på seniornivå
5 a Arbeide for å få gratis leie av Rindalshuset for
aldersbestemte klasser
5 b Arbeide for økt støtte til oppkjøring av skiløyper
Hovedstyret + skigruppa
5 c Tilrettelegge for kommunal støtte til drift og kunstgresshall Hovedstyret

Revidert 10.02.2014
Hovedstyret i RIL

Godkjent av årsmøtet 23.04.2014
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Hovedsamarbeidspartnere:

