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REFERAT FRA STYREMØTE RINDAL I.L 
Tirsdag 14. februar kl 19:00-21:30 i RINDALSHALLEN 

 
Tilstede: Gro Anita M, Stian B, John Ole A, Einar Ø, Tor Jarle B, Nils Ingar H, Harald S, Øyvind D, 

Bjørn R, Oddbjørn H, Vigdis T. 

Forfall: Nils H og Håkon S 

 
Sak 7/2017  Referat fra siste styremøte 24.01.2017 
  Referatet godkjent 
 
Sak 8/2017  Regnskap 2016 

Resultatregnskapet for 2016 viser et overskudd på nesten 600’. 

Det ble stilt spørsmål om gapahukene og grillhytta er med i klubbens forsikringer. 

Nils Ingar undersøker dette. 

Regnskapet for 2016 godkjent. 

 
Sak 9/2017  Budsjett 2017 

Nils Ingar gikk igjennom budsjettforslagene fra avdelingene. 

  Noe av det som ble drøftet/kommentert under gjennomgangen var bl. anna: 

 Det pågår en prosess hvor det drøftes et samarbeid med Rindal Næringsforum om 

en hel stilling, der vi disponerer halve stillingen. Dette vil bli behandlet i årsmøtet 

sist i mars. 

 Matsalg på handballkamper 

Konklusjon: Budsjettet er snart i havn, men økonomiutvalget har noen små 

justeringer igjen før det er endelig. Det legges inn midler (halvårsvirkning for 2017) 

til en lønnet stilling i 50% i idrettslaget.  Økonomiutvalget utarbeider også et forslag 

til investeringsplan for idrettslaget som en del av budsjettet. 

 

Sak 10/2017 Orienteringer 

Valgkomiteen: John Ole har hatt kontakt med valgkomiteen, og de er optimistiske 

ift å få på plass folk til de ulike vervene. 

Sak 11/2017 Eventuelt  

 Klubbide/Handlingsplan: Har fått tilbakemelding kun fra ski og handball på dette. 

Begge hadde kommentarer når det gjelder koordinering av aktiviteter opp til og 

med 12 år. 



 

Rindal IL  6657 Rindal  post@rindalil.no   www.rindalil.no   Kontonr: 4111.06.00958   Org.nr: 871 375 402 

 
Hovedsamarbeidspartnere:                                                                                                        

                                                                                    
  

De avdelingene som ikke har sett på klubbideen og handlingsplana blir oppfordret 

til å gjøre det, og komme med tilbakemelding til Hovedstyret før årsmøtet. 

 Bruksregler i hallen:  Har blitt mer ryddig i hallen etter at kurvene for baller ble satt 

inn. Bruksreglene i hallen har vi ikke fått kommunisert nok ut til brukerne, så dette 

er noe vi må få på plass. 

 

Vigdis Trønsdal,  sekretær 


