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Referat fra styremøte i Rindal il 

Tirsdag 23.05.17, i Rindalshallen, kl. 19.00-22.00 

Til stede: John Ole, Oddbjørn, Bjørn, Nils Ingar, Einar, Sigurd, Jon. 

Til møtet var også avdelingslederne innkalt, og disse stilte: Gro (håndball), Stian (fotball), Harald 

(turstigruppa), Tor Jarle (friidrett), Johannes (småtrolluka). Forfall: Håkon (ski). 

 

Sak 24/17: Referat fra siste styremøte 02.05.17. 

Noe diskusjon rundt styrets møteplan, se sak 27/17 nedenfor. Ellers ingen innsigelser, referatet 

godkjent. 

Sak 25/17: Daglig leder – drøfting stillingsbeskrivelse. 

Endelig stillingsbeskrivelse skal utarbeides sammen med Rindal næringsforum. John Ole la frem 

forslag til innhold i en slik beskrivelse fra idrettslagets side. Denne var sendt ut til 

styret/avdelingslederne på forhånd. Ulike problemstillinger rundt dette ble luftet og diskutert. 

Konklusjonen ble at utkastet synes å dekke de punktene som er nødvendig å ha med. Utkastet ble 

således vedtatt som grunnlag for å gå videre i prosessen med. Justeringer får eventuelt komme etter 

hvert, dels når endelig stillingsbeskrivelse skal utformes sammen med næringsforumet, dels også 

ved at stillingen må finne sin form etter at en person er ansatt. 

Sak 26/17: Medlemmer. 

- Mål 

- Oppfølging aktive/tillitsvalgte 

- Teknisk/praktisk drift 

Diskusjonen i denne saken dreide seg rundt to forhold. På den ene siden ønsker man å verve flere 

medlemmer til klubben. Dette gjelder dels nåværende eller tidligere aktive som på ulike måter har 

«sklidd ut» av laget, og det gjelder ikke minst foreldre og andre som har ulike verv i laget. 

Sistnevnte skal være medlemmer av laget for å kunne ha slike verv. Det ble uttalt et 

ønske/målsetning om å få medlemstallet opp på over 1000. Den andre delen av diskusjonen gikk på 

at medlemsoversikten er litt uklar. Dette skyldes flere forhold, men den viktigste er vel overgangen 

til KlubbAdmin som verktøy for bl.a medlemsregistrering. Denne overgangen fant sted for to år 

siden, og etter den tid har ansvarsfordelinger etc. overlappet hverandre en del, noe som har gjort 

en del ting litt uoversiktlig. Konklusjonen ble at her er det viktig å ta ting i riktig rekkefølge. Først 

må det ryddes opp i medlemslistene. Det ble enighet om å gå fullt og helt inn for å bruke 
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KlubbAdmin og at det ble gjort en opprydding med hensyn til prosedyrer og hvem som hadde 

adgang til å gjøre hva i dette systemet. Ansvarlige for medlemsregistrering, Bjørn, tar fatt i dette, 

og det iverksettes nå utover våren/sommeren. Når medlemsregistret er på stell, starter så en 

offensiv for å verve medlemmer. Dette blir da utpå høsten, og flere aktuelle tiltak ble diskutert når 

det gjaldt tiltak/fremgangsmåter her, bl.a å gå fra dør til dør og å forenkle/oppdatere 

innmeldingsmulighetene via hjemmesidene. 

Sak 27/17: Orienteringer. 

- Møteplan. Vedtak om å flytte møtene der avdelingslederne deltar til onsdag. Ellers ingen 

innsigelser. 

 

- Årsmøtet i Idrettsrådet. Referat lagt frem og kort kommentert av John Ole. 

 

- Kommunens idrettsplan. Orientering ved John Ole. Dette arbeidet er i gang, John Ole 

representerer RIL. Nærmere informasjon offentliggjøres ganske snart. Det blir mulighet til å 

komme med innspill, og alle oppfordres til å engasjere seg. 

 

- Avdelingene – kort info/status. Kort orientering fra hver av avdelingslederne om status, 

aktivitet etc: 

Friidrett: Diverse informasjon, henvisning til hjemmesidene hva gjelder aktiv idrett etc. 

Ønsker ellers bedre koordinering av barneidretten, først og fremst på den måten at bruken 

av Rindalshallen fra de ulike avdelingenes side blir bedre samordnet. Her er to-tre møter i 

året nødvendig, og styret ga sin tilslutning til dette. 

Småtrolluka: Planlegging og arbeid fram mot ny småtrolluke er godt i gang og i rute. Så 

langt er påmeldingen noe mindre enn normalt, noe som bl.a kanskje skyldes kollisjon med 

diverse andre arrangement. Ellers noen ideer til utvidelse av tilbudet, bl.a «Rosa sko», som 

retter seg mot jenter i 8-10-årsalderen. 

Turstigruppa: I og for seg ikke så mye spesiell aktivitet. Tirsdagstrimmen går av stabelen, 

og Fjelltrimmen går sin gang også i år. Ellers diverse arbeid, bl.a med adgang til 

gapahuken ved Langvatnet og generelt utbedring/vedlikehold av stier. 

Fotball: Prosjektet med flytting av benker på Rinnvollen blir forhåpentligvis gjennomført, 

viktig at samarbeid med berørte naboer blir håndtert på en skikkelig måte. Videre ligger det 

an til investering i fire vant for å bruke på 3-erbaner, her stiller flere sponsorer seg positive. 

Oppfordring til en ryddig prosess også her, der styre m.fl holdes orientert om det som blir 

gjort. Ellers litt problem med sportslig utvalg, der ikke alle rollene ennå er på plass. 

Håndball: Pr. nå fokus på neste sesong, det meste i rute. Gjennomført klubbanalyse initiert 

av Håndballforbundet. 

Ski: Leder Håkon Solvik ikke til stede. Noen punkter rundt nytt skistadion ble orientert om 

av Harald Solvik og John Ole. Det ble antydet at det kanskje kunne være aktuelt å pålegge 
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leder for skiavdelinga å holde en statusorientering for styret, særlig rundt skistadion, på et 

senere tidspunkt. 

 

- Utvalgene – kort info/status. Oddbjørn, Nils Ingar og Einar ga korte orienteringer rundt 

status og arbeid i henholdsvis markedsutvalg, økonomiutvalg og anleggsutvalg. 

 

Sak 28/17: Valg av nestleder i hovedstyret. 

John Ole la frem forslag på Oddbjørn Heggem som nestleder i hovedstyret, og han ble valgt ved 

akklamasjon. 

Sak 29/17: Ansvar og oppgaver i hovedstyret. 

John Ole la frem forslag til fordeling av ansvar og oppgaver i styret, og foretok en kort 

gjennomgang av de enkelte punktene. Det ble gjort noen mindre justeringer, før et samlet styre ga 

sin tilslutning. Det ble presisert at denne fordelingen ikke er hogd i stein en gang for alle; om vi 

finner det hensiktsmessig kan vi gjøre tilpasninger etter hvert. Oversikten publiseres på 

hjemmesidene våre. 

Sak 30/17: Eventuelt. 

- Generalforsamling Rindalshallen AS. Odd Inge Løfald går ut av styret i Rindalshallen AS. 

Det har vært uttrykt ønske fra styreleder at noen fra hovedstyret i idrettslaget kommer inn i 

hans sted. Det ble vedtatt at John Ole innstilles til dette fra vår side. 

 

- Forslag fra Sigurd om at styremøtene avholdes litt senere på kvelden. Det ble vedtatt å ha 

som hovedregel møtestart klokka 19.30. 

 

 

Jon Solem, 

sekretær 

 

 

 

 


