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REFERAT FRA STYREMØTE RINDAL I.L 
Tirsdag 14.mars kl 19:00-22:30 i RINDALSHALLEN 

 
Tilstede:   Nils Ingar, Bjørn, Oddbjørn, John Ole, Vigdis 
Forfall:   Gro Anita, Einar 
 
Sak 12/2017  Referat fra siste styremøte 14.02.2017 
  Referatet tas til etteretning. 
 
Sak 13/2017  Lysløypa ved Torshall – ikke lenger i bruk og grunneier spør hva idrettslaget vil? 

Styret har fått en henvendelse fra grunneier Edgar Kattem om hvilke tanker klubben har om 
lysløypa i Bolme som ikke lenger er i bruk.   
Vedtak: Styret ber skiavdelinga om å ha et møte med grunneierne i løpet av våren, der en 
blir enige om hva en skal gjøre. Skiavdelinga blir pålagt å fjerne stolper og tidtakerbu fra 
lysløypa i Bolme i løpet av 2017. 
 

Sak 14/2017  Valg av 2 representanter til felles arbeidsgiverutvalg sammen med Rindal Næringsforum 

Vedtak: Leder og nestleder er Rindal IL sine medlemmer i felles arbeidsgiverutvalg for ny 

daglig leder sammen med Rindal næringsforum. 

 

Sak 15/2017 Valg av utsendinger til årsmøte i Rindal Idrettsråd torsdag 30.3.17 
Vedtak:  John Ole og Oddbjørn gis fullmakt til å representere idrettslaget på årsmøtet i 
Rindal idrettsråd. 

 

Sak 16/2017 Årsmøtesaker:   

 Budsjett 2017 

Nils Ingar framla nytt justert budsjett som viser et samla overskudd på kr. 153000. Det ble også 

presentert en revidert investeringsplan for anlegg.  

Vedtak:  Budsjett og framlagt investeringsplan godtatt, men det er ønskelig med en kolonne for 

kostnader i plana. 

 Aktivitetsavgift/medlemskontingent 

Det foreslås følgende endringer i aktivitetsavgifta for 2017: 

Barn og junior : Aktivitetsavgiften forblir uendret. 

Senior friidrett: Avgiften reduseres fra 2500 til 2000 

Senior fotball: Avgiften økes fra 2500 til 3000. 

Endringene begrunnes med: 

Fotball: Forutsetninger som ble lagt til grunn ved bygging av ny fotballhall 

Friidrett: Hensynet til mange utenbygds seniorløpere som i stor grad dekker egne utgifter 

 Handlingsplan  
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Vedtak: Handlingsplanen vedtas uendret med med noen små redaksjonelle endringer. John Ole tar 

inn endringene i planen. 

 Klubbidé   

Vedtak: Klubbideen holdes uendret men tar med følgende endring: 

Tilbud til barn til og med 12 år koordineres mellom avdelingene 

 Organisasjonsplan  

John Ole presenterte den jobben han har gjort fram til nå på Organisasjonsplana 

Vedtak: Organisasjonsplana godkjennes som framlagt 

 Medlemmer til valgkomité 

Ann Kristin har meddelt at hun ikke stiller til gjenvalg. Styret må finne en som erstatter henne i 

valgkomiteen. Alle i styret tenker på mulige kandidater for ny medlem i valgkomiteen. 

Sak 17/2017 Eventuelt 

 Tilbud foredrag prestasjonstrening fra Trondheim Idrettsklinikk  

John Ole oversender tema til prosjektgruppa for ressurstrening som får se på dette tilbudet vi har 

fått fra Helge Pedersen.  

 

 Henvendelse fra Turstigruppa om å forskuttere kr. 35000 på prosjekt Langvatnet fram til 

tippemidlene kommer. 

Vedtak: Rindal IL forskutterer kr. 35 000  

 

 Henvendelse fra Styreleder i Rindalshallen om å forskuttere kr. 45000 til husleie 

Vedtak: Rindal IL  forskutterer kr. 45 000 til husleie 

 
 
 
Rindal, 14.03.2017 
Vigdis Trønsdal 
sekretær 
 


