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REFERAT FRA STYREMØTE RINDAL I.L 

Tirsdag 8. november kl 19:00-21:00 i RINDALSHALLEN 
 
Tilstede: Gro Anita Midtlyng, Nils Heggem, Stian Bekken, John Ole Aspli, Einar Øyen, Tor Jarle 
Bolme, Nils Ingar Halgunset, Bjørn Ranheim, Oddbjørn Heggem, Vigdis Trønsdal 

 
Sak 35/2016   Referat fra siste styremøte 20.09.16 
Referatet er godkjent 
 
Sak 36/2016  Økonomi  
Nils Ingar gikk igjennom regnskapstallene pr. 30.september, og vi ligger bra an i forhold til 
budsjett. Regnskapet tas til etterretning. 
Økonomiutvalget vil ha møte rett etter jul, og frist forslag/utkast til budsjett 2017 er 1.februar. 
 
Sak 37/2016  Klubbkolleksjon  
Det er forhandlet fram en ny avtale. Den er noe forenklet siden den forrige avtalen, og involverer 
ikke Sport1 som en formell aktør. 
Klubbkolleksjonsgruppa har hatt avtalen til gjennomsyn, og nytt produkt i avtalen er en zip-genser. 
Der forelå 3 forskjellige design, og der var tilbakemeldingene fra avdelingene at de ønsket designet 
som var mest lik klubbjakken. Fotball ønsket et annet design, men kom ikke med tilbakemelding 
innen fristen. 
 
Det ble litt diskusjoner om salget skal gå gjennom Sport1, eller om vi skal organisere det sjøl i 
klubben. Både påslaget og størrelse på varelageret ble diskutert, og Gro Anita eller John Ole tar en 
henvendelse til Sport1 om dette. 
Det var også diskutert om spillere/utøvere på junior/seniornivå er pliktig til å bruke klubbklærne 
på stevner/kamper. Vigdis undersøker om det finnes noe tidligere vedtak på dette. 
 
Vedtak: Vi viderefører samarbeidet med Trimtex og Coop Sport1 Rindal. 
 

 
Sak 38/2016 Nyavdelingene anlegg – marked – økonomi 
Økonomi: Hadde første møte 20.oktober. Det tas sikte på å ha en 4-6 møter i året, og målet er å få 
et fastere grep på økonomien, og bedre oppfølging av bl.annet aktivitetsavgift og 
medlemskontingent. 
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Marked: Har ikke hatt noe møte enda. Sponsor og sponsorinntekter er hovedoppgaven, mens 
andre oppgaver vil være: markedsføring av fotballhallen, samkjøring av inntektsbringende tiltak 
m.m 
Anlegg: Einar informerte om en del av det arbeidet som har blitt gjort ved de forskjellige anlegga. 
Mye har skjedd ved fotballanlegga. Har en grei oversikt over banene, men har ikke vært så 
involvert i det som har skjedd ved lysløypene. 
 
Sak 39/2016  Rindalshallen – drift og ansvar 
Rindal kommune inviterte til et møte med Rindalshallen AS og Rindal IL 
Det må arbeides med å få mer ekstern aktivitet inn i hallen. Arbeide fram et opplegg for drifta av 
hallen. Det er en sterk anmodning til klubben fra halleier om å få på plass dette. 
 
Sak 40/2016 Orienteringer 
Skistadion: Håkon orienterte om det arbeidet som nå pågår i lysløypa. Stor framdrift, og ivrige 
dugnadsfolk og maskinkjørere. Det er bygd ei ny tidtakerbu, noe det ikke er vedtak i styret på, men 
det ble tatt en rask beslutning. Bygging av ny tidtakerbu skal ikke gå ut over totalrammen som er 
innvilget av årsmøtet. Løypene vil nå holde norgescupstandard. 
Arkivgruppa: Har hatt et oppstartmøte, og er nå i gang. Notis med etterlysning av arkivverdig 
materiale er lagt inn på klubbsidene og Trollheimsporten.  Arkivskap flyttet fra banken til 
maskinrommet i hallen. 
Idrettens hederskveld: Mange rindalinger til Trondheim på Idrettens hederskveld 7. oktober. 
Småtrolluka og Rindal IL mottok årets arrangørpris, og Morten Møller var en av de 26 ildsjelene fra 
kommunene i idrettskretsen. 
Evalueringsmøte fotball: torsdag 10. november. John Ole deltar sammen med Elmer og vil sette 
fotballavdelingas framtid og mangel på leder på agendaen. Mangel på instrukser og rutiner i 
fotballhallen vil også være tema. 
Gapahuk ved Langvatnet: Skal opparbeides ankomst for funksjonshemma. Det sendes inn en 
søknad om spillemidler. 
Friidrett: Hadde avslutning i helga med et foredrag fra Antidoping Norge. Friidrettavdelinga 
arrangerte et vellykket NM i terrengløp 9.oktober. Stor ros og honnør til Tor Jarle og 
friidrettsgruppa for et veldig bra arrangement. Det blir gjort en kjempejobb for rindalssamfunnet 
med profilering av bygda. 
Småtrolluka: Årets uke er evaluert, og det er også lagt en del planer for neste år. Nils orienterte litt 
om planene, og kunne fortelle at neste år blir Småtrolluka i uke 28. 
 

  
Rindal, 10.11.2016 
Vigdis Trønsdal 


