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REFERAT FRA STYREMØTE RINDAL I.L 

Tirsdag 28.juni kl 19:00-21:30  Møterommet i Rindalshallen 

 
Tilstede : John Ole Aspli, Bjørn Ranheim, Gro Anita Midtlyng, Einar Øyen, Vigdis Trønsdal, vara Anne Norli 
Sak 24: Arnhild Foseide og Øyvind Dalen 
Forfall: Oddbjørn Heggem, Nils Ingar Halgunset 

 
Sak 24/2016   Klubbens hjemmesider 
Webredaktørene Arnhild og Øyvind var inviterte og det ble diskutert rundt status, utfordringer og 
muligheter når det gjelder klubbens websider. Det kommer lite stoff inn til redaktørene, og de opplever at 
facebooksidene har tatt mer over som «nyhetskanal». Det meste av det som har blitt publisert på klubbens 
nettsider de siste årene har blitt hentet fra facebook. 
Styret mener at det er viktig at vi får opp bruken av nettsidene, og vi må forsøke å få avdelingene til å forstå 
at det som legges inn på klubbsidene er mer varig, og at det er viktig som et arkiv for aktiviteten i klubben. 
Det er ønskelig at avdelingene bidrar med stoff både fra aktivitetene og det administrative i sin avdeling. 
Webredaktørene ber om å få bli invitert til neste møte i de forskjellige avdelingene for å informere litt om 
nettsidene og hvordan de kan brukes. 

 
Sak 25/2016  Forslag på kandidat til årets ildsjel  

Det kom ett forslag på årets ildsjel. Vi tenker videre på flere kandidater. Vi tenker videre på flere 

kandidater. 

 

Sak 26/2016  Valg av observatør til styret i Rindalshallen AS 
Einar Øyen velges som observatør til styret i Rindalshallen. Dersom Einar er forhindret fra å møte, stiller 

Bjørn Ranheim opp. 

 

Sak 27/2016  Orienteringer:  
 Regnskap, rapport pr 1. Tertial 

Regnskapet ble ikke gjennomgått siden økonomileder ikke var tilstede, men alle har fått det tilsendt 

fra Laila. 

 Klubbkolleksjon 

De var møte i gruppa 16.6. Gruppa er innstilt på å finne en løsning som ivaretar avdelingenes 

ønsker som har kommet fram. Det gjelder spesielt benklær. 

Det er viktig at også klubbens design blir ivaretatt. 

Trimtex kommer med et nytt forslag til avtale. 

 Andelsbrev Rindalshallen 

Målet er å få disse ut etter sommerferien. Konvolutter er bestilt hos Orkla Grafiske. 
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 Fotballformann:  

Dette er fortsatt ikke på plass. Det har vært brukt mye tid og krefter i forsøket på å komme fram til 

en midlertidig løsning og likeså en permanent løsning på dette. 

Etter ferien må det kalles inn til et større møte med fotballstyret og hovedstyret hvor en også kaller 

inn alle tillitsvalgte innen fotballavdelinga for å synliggjøre og diskutere utfordringene vi står 

ovenfor, og forhåpentligvis finne en løsning på dette. 

 
Sak 28/2016  Eventuelt  

 Bruk av vara i hovedstyret: Begge varamedlemmene får innkalling til møtene, og møter dersom de 

har mulighet til det. Dersom noen av de faste medlemmene i styret melder forfall, får 

varamedlemmene beskjed om det, og avtaler seg imellom om en eller begge får til å møte. 

 Publisering av møtereferat på nett: Alle møtereferater fra hovedstyret samt avdelingene sendes til 
webredaktørene, som legger det ut på klubbens nettsider. Sekretærene i de forskjellige 
avdelingene må da vurdere om det er noe som er unntatt offentlighet. 

 Ønske fra Einar om å kjøpe inn nye hjørneflagg på Skogsletta og Rinnvollen. Det er også ønskelig 

med GPS på en av robotplenklipperne. 

 Møterom i Rindalshallen: Dette er klubbens møterom, så det er viktig at vi benytter oss av det. 

Book tidsrom på nettsidene våre. En i hver avdeling skal ha nøkkel. I hovedstyret har leder nøkkel, 

og det er også ønskelig at Vigdis har en slik at hun kan følge opp det ansvaret hun har for å holde 

litt orden på rommet. 

 

 

 

Rindal, 29.06.16  

Vigdis Trønsdal, sekretær 


