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REFERAT FRA STYREMØTE RINDAL I.L 

Tirsdag 20.september kl 19:00-22:00 Møterommet i Rindalshallen 
 
Tilstede:  Nils Ingar, John Ole, Oddbjørn og Vigdis 
Forfall:  Gro Anita, Bjørn og Einar 
 

Sak 30/2016   Referat fra siste styremøte 23.08.16   

Referatet gjennomgått og godkjent. 

Sak 31/2016  Økonomi 

Fremlagt regnskap pr. 31.august som viser et resultat på kr. 110 000.  Under inntekter mangler vi 
aktivitetsavgift.  Det har ikke blitt krevd inn aktivitetsavgift for handball siste sesong.   

Det må etableres bedre rutiner med tanke på både aktivitetsavgift og medlemskontingent. Det er 
alltid noen som ikke betaler, og hva gjør vi med dem?  

Nils Ingar tar kontakt med avdelingene, og jobber videre med saken sammen med 
avdelingslederne. 

Sak 32/2016  Status de nye avdelingene så langt: anlegg – marked – økonomi 

Så langt er det ikke arrangert noen møter, men det er viktig at en snarest råd starter opp disse 
gruppene. Det er mange saker å jobbe med. 

Sak 33/2016  Arkivprosjektet – oppstart 

Vigdis kaller inn til et første møte i gruppa i uke 42. Oppstartmøte.  

Sak 34/2016 Eventuelt  

• Fotballmøte: Det har ennå ikke blitt arrangert noe møte med styret og støtteapparatet i 
fotballavdelinga. Det var enighet om å legge møtet til evalueringsmøtet som de skal ha 
etter sesongslutt. Vi må diskutere utfordringene vi står ovenfor, og forhåpentligvis finne en 
løsning på dette.  

• Klubbkolleksjon: Det har vært et møte i klubbkolleksjonsgruppa. Klubbavtale mellom 
Trimtex og Rindal IL. Nye produkter er tights og zip-genser. Det må avklares i forhold til 
Sport 1 om klærne skal bestilles via dem eller ikke, og vi må ha en kjøpsansvarlig i klubben 
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dersom det ikke skal gå via Sport 1. Det må også avklares om dette skal tilbys alle eller kun 
seniorer (jfr styremøte 29.03.2016,  sak 17/2016) 

 
• Medlemsfest og Fotballbasar Skogsletta: Handball og ski skal være komiteer i år. Oddbjørn 

bestemmer datoer for arrangementene sammen med Gro Anita. 
 

• Det er reist spørsmål knyttet til utstyr tilhørende klubben. Hvordan skal vi handtere dette 
framover? Hvordan skal vi ta vare på dette? 

 
 

 

Vigdis Trønsdal 

sekretær 


