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REFERAT FRA STYREMØTE RINDAL I.L 
Tirsdag 23.august kl 19:00-21:30 Møterommet i Rindalshallen 

 
Tilstede: Bjørn Ranheim, Einar Øyen, Nils Ingar Halgunset, John Ole Aspli, Gro Anita Midtlyng,  

Anne Norli, Vigdis Trønsdal 
Forfall:   Oddbjørn Heggem  
 
Sak 23/2016   Referat fra siste styremøte 
   Gjennomgang av referatet fra siste styremøte – OK 
 
Sak 24/2016  Økonomi 

- Balanse og regnskap pr. 30.juni ble gått igjennom. Det ser bra ut, og er stort sett i 
tråd med det som er planlagt. 

- Fakturaer på grusing av veier til Rinnvollen – avtaler! 
Vi betaler grusing for begge veiene ned til Rinnvollen, men det er usikkert om det 
foreligger noen avtaler om bruk av de to veiene. Det er nå tinglyst veirett for veien 
ned ved Arne Skjølsvold, og det er den veien som er skilta ned til stadion, og som de 
aller fleste benytter. Einar sjekker om det finnes avtaler om bruk av veiene, og det 
må etter det arrangeres et møte med eierne. Det er viktig at det blir ordnet avtaler 
som gjelder fra og med neste år.  

- Kontrakt på leie av ny gravemaskin fra AS Anleggsdrift, ref. plan skiarena 

Det er nå innkjøpt gravemaskin, og det ble underskrevet leieavtale med  

AS Anleggsdrift. Asbjørn Skjølsvold, Sivert Granmo og Kjell Jacobsen har sagt seg 

villig til å kjøre maskina. Einar ordner med dieselavtale. 

- Gavepenger til idrettslaget ifb med Willy Karlstøms bortgang 

Det har kommet inn en del penger som skal gå til fotballavdelinga. Rindal IL må 

formidle en takk til de etterlatte, og vi ønsker samtidig å skrive noen minneord. 

John Ole tar kontakt med Oddbjørn for å høre om han kan ta på seg dette. Kanskje 

kan noen i fotballavdelinga være med å utforme dette? 

Sak 25/2016  Andelsbrev Rindalshallen – distribusjon m.m. 
    A-laget får ansvaret for å få ut alle andelsbrevene som er igjen. Bjørn leverer de til 

Lars Ole Heggem, og de får 14 dager på seg til å levere de ut. Vigdis tar ansvar for de 
som må sendes pr. post. 

 
Sak 26/2016   Årets ildsjel 2016 
    Vi fremmer ingen kandidat i år. 
 
Sak 27/2016  Møteplan 
    Vi satser på å ha møter kl. 19 -21 følgende tirsdager før jul: 20.09, 25.10 og 23.11.  
 
Sak 28/2016  Orienteringer 

 «Ressurs – treningspark” og opplegg 
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Som et ledd i ressurstreningssatsinga i idrettslaget blir det opparbeidet en 

rundløype med fysiske apparat nord/øst for Tjønna. Materialer er bestilt og 

kommer 9.september. Dette er noe som alle kan benytte! 

 Treningstider – koordinering  m.m 
Klubben med Gro Anita fra hovedstyret må sy sammen puslespillet om 
treningstider for idrettslaget. Viktig at avdelingene kommer med behov og ønsker, 
derfor tar Gro Anita et møte med trenerne i de forskjellige avdelingene snarest. 
Treningstidene må fordeles i samarbeid med Gro Anita, ikke via Rindalshuset. Det 
er et ønske at ressurstreningen får høy prioritet. 

 
Sak 29/2016  Eventuelt 

 Invitasjon til klubben om å delta på åpning av fotballhallen på Storås, 
Meldalsbanken arena lørdag 27.august kl 15:00. John Ole har planer om å delta, og 
evt. Gro Anita. Det blir kjøpt inn blomster (John Ole) som blir overrakt på åpninga. 

 Kontaktmøte mellom idrettsrådet, kommunen og idrettslaget torsdag 1.september 
kl. 19:30 på kommunehuset. Leder (nestleder) møter. 

 Coop-kort. Nils Ingar skaffer en oversikt over coop-kortene til klubben. 
 

 

Vigdis Trønsdal 

sekretær 


