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Referat fra styremøte i Rindal il 

Tirsdag 20.06.17, i Rindalshallen, kl. 19.30-21.30 

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

Ingen forfall. 

 

Sak 31/17: Referat fra siste styremøte 23.05 

Ingen bemerkninger, referatet godkjent. 

Sak 32/17: Orientering/drøfting rundt noen spørsmål vedrørende anlegg 

- Laget har fått tilbud om å overta en av garasjene i garasjerekka på mælen opp for Trollbanen (ved 
siden av speakerbygningen). Det er Magg Børset som har kommet med tilbudet, og dette er 
absolutt noe som kan være av stor interesse for Rindal il. Det ble enighet om å gå videre med saken 
og sørge for at nødvendige formaliteter rundt en overtagelse blir ordnet. Samtidig ble muligheten 
for å kunne overta eller på annen måte få disponere også flere av garasjene i samme bygning 
diskutert. Det ble vedtatt å gjøre visse sonderinger i den retningen. 

- Idrettslaget har hatt et telt til låns som har fått en del vindskader/ødeleggelser. Disse er relativt 
enkle å utbedre, og nødvendige deler er bestilt. Utbedring av skadene skal i alle tilfelle utføres, men 
i tillegg blir det også vurdert som en mulighet at laget kjøper teltet for å kunne bruke det i flere ulike 
sammenhenger. Dette siste blir det ikke foreløpig tatt noen endelig stilling til. 

- Flytting av innbytter-/laglederbenker på Rinnvollen: Dette er noe fotballavdelingen fremdeles er 
veldig innstilt på at bør/skal gjennomføres, og det er ingen tvil om at laget, bl.a som grunneier, har 
fullt juridisk grunnlag til å gjøre dette. Hovedstyret stiller seg fullt og helt bak dette. Samtidig 
oppfordrer vi til at prosessen håndteres og gjennomføres mest mulig i samforståelse med involverte 
parter, og med så små ulemper som mulig, noe både fotballavdelinga selv og anleggsutvalget er 
innstilt på. 

 

Sak 33/17: Kommunens idrettsplan 

Her er det særlig turstigruppa og skiavdelinga som har vært aktive med innspill fra Rindal il sin side. For 

førstnevnte går det bl.a på vedlikehold av stier og innkjøp av diverse utstyr etc., mens skiavdelingen har 

store og kostbare prosjekter gående knyttet ikke minst til nytt skistadion med tilhørende fasiliteter. 

Hovedstyret finner det prisverdig at disse avdelingene viser initiativ og entusiasme, men ser samtidig en 

utfordring i å ivareta laget som helhet, og de andre avdelingenes interesser oppe i dette. Ikke alle har like 

store behov, selvsagt, men vi bør prøve å unngå at de mange gode initiativene fra de to særskilt aktive 

avdelingene, tar for mye av den kaka alle skal ha en del av. I forhold til kommunens idrettsplan vil det derfor 

være viktig at alle avdelingene setter seg ned og utarbeider skikkelige innspill, og særlig gjelder dette 

kanskje fotballavdelinga. Når det gjelder fotball ble det f. eks nevnt fra leder i anleggskomiteen (Einar) at 
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det bør utarbeides en langsiktig plan for driften av anleggene. Det ble bestemt at John Ole sender en 

påminnelse/oppfordring til fotballavdelingen om å komme med innspill til idrettsplanen. I tillegg bør det 

utarbeides et samlet innspill fra idrettslaget som sådan. 

Sak 34/17: Medlemskontingent/likviditet 

Av ulike grunner har krav om innbetaling av medlemskontingenter ikke vært sendt ut til rett tid i vår. 

Normalt skal dette skje kort tid etter årsmøtet. Heller ikke sponsorinnbetalingene er blitt fakturert. Disse 

forsinkelsene har ført til visse likviditetsutfordringer i laget. Nå ser vel situasjonen ut til å være noenlunde 

under kontroll, og de nevnte innbetalingskravene/faktureringene blir sendt ut relativt raskt, men likevel må 

det konkluderes med at man her ikke i tilfredsstillende grad har fått den tjenesten man betaler for hos 

ekstern samarbeidspartner. Ulike momenter rundt dette ble diskutert. Man må ha ordninger/stille krav som 

sikrer at denne situasjonen ikke oppstår på nytt, og det er også nærliggende å tenke seg muligheten av at 

daglig leder overtar disse oppgavene når han/hun er på plass. 

Sak 35/17: Diverse/orientering 

- Skiavdelinga bes stille på et eget møte i løpet av sommeren/ettersommeren, gjerne kombinert med 
befaring, der de redegjør grundig for planer og økonomi rundt arbeidet med nytt skianlegg. Det er 
store økonomiske løft det er snakk om her, og hovedstyret ønsker full oversikt over det som gjøres. 
Alle parter som er involvert i dette må ha innsikt i, og en klar bevissthet om, særlig det økonomiske 
ansvaret som ligger i den satsingen som her finner sted. Det ble for øvrig nevnt i denne 
sammenhengen at noe tilsvarende også gjelder i forhold til Rindalshallen. 

- Leder i valgkomiteen, Elmer Talgø, ønsker et møte med laget og avdelingene vedrørende en plan for 
hvordan man rekrutterer folk til ulike verv. I valgkomiteen opplever man denne rekrutteringen som 
stadig mer utfordrende, og mener det er på sin plass at avdelingene tar et større ansvar på dette 
feltet. Hovedstyret gir sin fulle tilslutning til dette, og vil sørge for å få i stand et slikt møte i løpet av 
sensommeren. 

- Innspill fra Sigurd vedrørende fordeling av skileikaktiviterer: flere av disse enn det som har vært 
tilfelle de siste vintrene, bør avholdes på Skogsletta. Skogsletta har et flott skileikområde, og mange 
av ungene fra denne delen av bygda deltar. På den bakgrunn er det rimelig at skileiken foregår der 
minst en gang i måneden, i tillegg til poengrenn etc. Dette fikk full tilslutning fra resten av styret, og 
det var enighet om at styret skal gå aktivt på for å få skiavdelinga til å fordele skileiken bedre. Også 
de andre avdelingene skal oppfordres til dette for sine respektive aktiviteter. 

 

 

Jon Solem, 

sekretær 

 


