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Saksframlegg med styrets innstilling  
til ekstraordinært årsmøte 25. februar 2016 
 
De tiltakene som er skissert i skigruppas anleggsplan tilsier at man nå har kommet til et nivå der 
anleggskostnadene investeres/aktiveres og at det vil være nødvendig med et årsmøtevedtak for å 
kunne stille egenkapital til disposisjon og mulig låneopptak. 
 
Historikk 
Styret i Rindal IL behandlet allerede i 2014 skigruppas anleggsplan med tilhørende 
finansieringsplan. Finansieringsplanen ved styrebehandling i 2014 tilsa en totalinvestering for alle 
tiltak i denne anleggsplanen, inkl. tiltak som pr. 2016 er utført (tråkkemaskin og noen mindre tiltak) 
på kr. 7.950.000,-. Pris pr. tiltak fra den gang er ikke gjengitt her, da disse avviker noe fra de 
kalkylene som er brukt for innsendte spillemidler.  
 
Styresak og vedtak Rindal IL 10. februar 2014: 
 
Skiavdelingens Anleggsplan 2013-2016: 
Bakgrunn 
Styret og avdelingslederne fikk i styremøte 3.2.2014 en kort orientering av Håkon Solvik om 
skiavdelingens nye anleggsplan 2013-2016. Styreleder fikk i oppdrag å lage forslag til vedtak i 
denne saken til neste styremøte. På bakgrunn av dette hadde styreleder sendt ut fire forslag til 
vedtak i saken til styret og avdelingslederne i forkant av styremøtet 10.02.2014 
 
Styret har delvis reist tvil om klubben er i stand til å påbegynne et så stort prosjekt allerede i 
inneværende år samtidig som Rindalshallen skal realiseres i 2014. Ved å utsette noen av de 
planlagte stegene for 2014, vil man få bedre oversikt over den økonomiske situasjonen i klubben. 
Styret i Rindal IL er likevel positiv til planene som er skiavdelinga har skissert i sin Anleggsplan 
2013-2016,  og gir skiavdelinga fullmakt til å jobbe videre  - med grunnlag i skissene som er lagt 
fram for styret. Med bakgrunn i dette går styret inn for forslag 2: 
 
Vedtak: Idrettslagets avsatte midler i Småtrollfondet på kr. 500.000 øremerkes skiavdelingens 
anleggsinvesteringer. Som følge av den økonomiske risikoen klubben har påtatt seg i forbindelse 
med realiseringen av Rindalshallen, skal det stå igjen minimum kr. 250.000 i fondet fram til 1.mai 
2005. Det tas forbehold om positivt årsmøtevedtak i 2014. 
 
Status i dag og finansiering 
I prinsippet er dagens anleggsplan fortsatt den samme som i 2014. Detaljer er forandret, 
tråkkemaskinkjøp er realisert og beløpene på de forskjellige delprosjektene og investeringene kan 
være noe endret, men de totale økonomiske forutsetningene og rammene som angir 
egenkapitalbehov og låneopptak er ganske like.  
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Tiltak 1 og 2, dvs. ny skistadion med tilhørende skiløyper og lysanlegg, herunder også ca. 700 
meter rulleskitrasé, er forhåndsgodkjent for spillemidler, slik at utbygging kan starte så fremt 
grunneieravtaler og byggesøknader er på plass. Endelig godkjenning av spillemiddelsøknad er 
avhengig av årsmøtevedtak i idrettslaget, og innen 1. mars må det ettersendes årsmøtevedtak om 
bruk av egenkapital for spillemiddelsøknaden relatert til tiltak 1 og 2. I spillemiddelsøknaden er 
dette delt opp i 3 delprosjekt, og oversikten nedenfor viser hvordan spillemiddelsøknaden er satt 
opp med hensyn til kostnadsfordeling mellom spillemidler, dugnad og egenkapital.  
 
Tiltak løypenett og skistadion - Kostnadsoversikt spillemiddelsøknader 
  

   
  

Delprosjekt i spillemiddelsøknad Spillemidler Dugnad Egenkapital Totalsum 
Ny skistadion med nye løypetraseer            362 000             356 000             367 000         1 085 000  
Lysanlegg til ny skistadion og traseer             345 000             262 000             430 000         1 037 000  
Rulleskitrasé med asfaltdekke            700 000             603 000             862 000         2 165 000  
         1 407 000         1 221 000         1 659 000         4 287 000  
 
Tiltak 3 kommer i tillegg, og gjelder den delen av løypenettet som vil komme sør for dagens 
skileikområde, inkl. utvidelse og modernisering av lysløypenett. Dette tiltaket søkes 
forhåndsgodkjent for spillemidler snart, og det er ønskelig at årsmøtevedtaket innbefatter en 
godkjenning og finansiering av dette, da tiltaket også er en forutsetning for FIS-godkjente 
løypetraseer.  
 
Kostnadene for dette tiltaket er beregnet til å være 1.600.000,-, og vi har anslått egenkapitalbehovet 
til å være ca. 550.000,-, spillemidler til 530.000,- og dugnadsverdi til 500.000,-. Med 4.287.000,- 
fra tiltak 1 og 2 vil total kostnad inkl. tiltak 3 være 5.887.000,-. 
 
Egenkapitalbehovet vi trenger årsmøtevedtak på er derfor: 2.209.000,-. Dette inkluderer da de 
500.000,- i egenkapital som er avsatt fra Småtrollfondet gjennom tidligere styrevedtak fra 2015, 
med forbehold om årsmøtevedtak. Lånebehovet er med bruk av disse midlene 1.709.000,-, samt 
eventuell mellomfinansiering før utbetaling av spillemidler (1.937.000,-). 
 
Det er viktig å påpeke at det må søkes om bidrag i form av gaver og støtte fra bank, kommune, 
bedrifter o.l., og all støtte og gaver vil redusere lånebehovet. Andre måter å redusere låne-
/investeringsbehovet på kan være kronerulling, økt aktivitetsavgift, løypeavgift og andre kreative 
tiltak. Samtidig er det regnet med «worst case» på kostnadssiden, vi tror at alle tiltak lar seg utføre 
til en lavere pris enn det som er indikert. Dette gir et lavere kapitalbehov for idrettslaget, men da 
naturligvis også tilsvarende mindre grunnlag for spillemiddelstøtte. 
 
Fremtidige tiltak 
Fremtidige tiltak vil eventuelt være snøkanonanlegg og tidtakerhytte, men her vil en se an behovet 
og skaffe seg større erfaring og kompetanse før eventuell realisering. I første omgang tenkes 
eksisterende tidtakerbu flyttet til ny stadion. Disse fremtidige tiltakene vil da bli egne årsmøtesaker 
hvis nødvendig for låneopptak, men årsmøtet bes godta anleggsplanen og godkjenne at skigruppa 
kan jobbe videre mot realisering av alle skisserte tiltak. 
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Tiltak i forbindelse med turløyper er både mindre tiltak som kan utføres uten spillemiddelsøknader 
og tiltak som kan bli så omfattende at det er hensiktsmessig å søke spillemidler, og med det 
årsmøtevedtak og mulig egenkapitalbehov. Mindre tiltak og utbedringer kan utføres som driftstiltak 
uten behov for lånefinansiering og årsmøtevedtak, og kan besluttes i avdelingsstyre og/eller 
hovedstyre.  
 
Tidsplan 
Oppstart av skisserte tiltak for spillemiddelsøknader er tenkt våren/sommeren 2016. Alle tiltak er 
naturligvis avhengig av godkjente byggesøknader og enighet og avtaler med grunneiere. 
Forhåndsgodkjenning av spillemidler er tilstrekkelig for å starte utbygging. 
 
Drifts- og finanskostnader 
Noen av tiltakene vil gi noe økte kostnader for idrettslaget/skigruppa:  

• Flere driftstimer på tråkkemaskin med utvidet løypenett 
• Økte strømutgifter som følge av utvidet lysløype 
• Avskrivninger og finanskostnader, avhengig av størrelse på låneopptak 

 
Eksempelvis gir et lånebehov på 1.709.000,- med 5 % rente og en løpetid på 20 år et månedlig 
terminbeløp (inkl. renter og avdrag) på 11.339,-, noe som gir 136.068,- pr. år.  
 
Med et rentenivå på 5 %, antar vi derfor en total økning i driftskostnader inkl. avskrivninger og 
finanskostnader på ca. 160.000,- pr. år. Utgifter til lån for forskuttering av tippemidler o.l. er ikke 
hensyntatt. 
 
Styret er fortsatt positive til skigruppas anleggsplaner, og med bakgrunn i at godkjent 
årsmøtevedtak for egenkapital i forbindelse med spillemiddelsøknad må være på plass før 1. mars, 
kalles det inn til ekstraordinært årsmøte 25. febrar 2016.  
 
Styret instiller enstemmig årsmøtet til å fatte slikt vedtak: 
 
Årsmøtet gir sin godkjenning til å gå videre med skigruppas anleggsplaner og at idrettslaget tar 
høyde for inntil kr. 2.200.000,- i låneopptak og egenkapital (inkl. midler på 500.000,- som er avsatt 
gjennom Småtrollfondet), og eventuell mellomfinansiering før utbetaling av spillemidler. 
 
Oppstart av utbygging og eventuelt låneopptak kan ikke skje før nødvendige grunneieravtaler og 
byggesøknader er på plass. Fremtidige tiltak som hytte og snøproduksjon settes på vent. Det 
forutsettes også at det jobbes aktivt for å redusere lånebehovet mest mulig gjennom gave-
/støttesøknader og andre tiltak. 
 


