
 

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

 
Hovedsamarbeidspartnere:                                                                                                        

                                                                                    
  

 

 
REFERAT FRA STYREMØTE RINDAL I.L 

 
Tirsdag 24. januar kl 19:00-21:45 i RINDALSHALLEN 

 
Tilstede: Gro Anita, Einar, Nils Ingar, Oddbjørn, John Ole og Vigdis 
Forfall: Bjørn 
 
Sak 1/2017  Referat fra siste styremøte 22.11.2016 
  Referat godkjent 
 
Sak 2/2017  Foreløpig regnskap 2016 

Ser veldig bra ut. Vi er ca 500 000 i pluss, og det er det dobbelte av hva vi har 
budsjettert med. 
Småtrolluka bidrar her som en positiv faktor, og i tillegg er det en del ting som ikke 
har vært gjennomført, som gjør at regnskapet er såpass mye i pluss. 
 

Sak 3/2017  Avsetning egenkapital tursti Langvatnet – bekreftelse i møte (jfr. e-post-
korrespondanse) 

  Se kladd 
Vedtak: Styret bekrefter avsetning av egenkapital på kr. 138 000 til Tursti 
Langvatnet. 

 
Sak 4/22017 Gjennomgang/forberedelser årsmøtet 

Det ble gjort en gjennomgang av klubbidé og handlingsplan i møtet. Disse skal opp 

til revidering i årsmøtet, og må behandles i avdelingene før neste styremøte.  

Avdelingene har frist til 13.februar for å sende til John Ole. 

Det ble sett på organisasjonsplanen for klubben. John Ole deltok i går på et møte 

sammen med Rindal Næringsforum, Lokalt Løft og kommunen, hvor det ble drøftet 

en mulig samarbeidsstilling som deles med Rindal Næringsforum. Vi er positive og 

tror det kan la seg gjøre å finne en god løsning som kan legges fram for årsmøtet. 

Sak 5/2017  Orienteringer 

  Fra økonomi, markeds- og anleggsutvalg: 

- Markedsutvalget v/Gro Anita/Oddbjørn: Har hatt møte sammen med 

representanter fra de ulike avdelingene der tema var å koordinere 
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arrangement. Planen er at arrangementene koordineres av Oddbjørn, og 

legges inn i kalender på hjemmesidene. 

- Økonomiutvalget v/Nils Ingar: Har hatt møte der tema var bl.a. 

betalingsløsninger. Hver avdeling har fått iZettle. Det blir kjøpt inn en 

Ipad som brukes i tillegg. Det er også oppretta SnapCash. 

- Anleggsutvalget v/Einar: Har hatt møte med anleggsfolka i 

fotballavdelinga. Einar har satt opp en liste over vedlikehold og 

utbedringer på fotballarenaene. Det blir fotballstyrets ansvar i sammen 

med anleggsfolka å prioritere hva som skal skje ført og sist på den lista. 

Einar har også vært i møte med styret for Rindalshallen. Det blir 

budsjettert med en økning i husleieinntektene. 

-  

 dialog med valgkomiteen  

- John Ole har hatt en kort prat/statusgjennomgang med valgkomiteen, og 

komiteen er i gang med sitt arbeid fram til årsmøtet  

 invitasjon til årskonferanse 2017 i Gjensidigestiftelsen 

- ingen deltar 

 klubbkolleksjon – bestillinger 

- kort informert om at tidl. praksis videreføres og at den nye ”halv-zip 

genseren” er godt mottatt i laget 

Sak 6/2017 Eventuelt  
 

Møte i Sildballfestivalen: Oddbjørn orienterte om møte i komiteen for 
Sildballfestivalen. Det er 10-årsjubileum i år, og kveldsarrangementet blir i Torshall. 
Komiteen ønsker å få tilbakemelding om dette er noe en skal fortsette med. Styret 
ga tilbakemelding til Oddbjørn på at så lenge dette bidrar med så stort overskudd, 
må dette absolutt være noe å fortsette med. 
 

Vigdis Trønsdal 
sekretær 
 


