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Referat fra utvidet styremøte i Rindal i.l 

Tirsdag 29.08.17 i speakerhuset på skistadion. 

Til dette møtet var ledere/representanter fra avdelingene, samt leder for valgkomiteen innkalt, og følgende 

møtte: 

Hovedstyret: John Ole, Oddbjørn, Nils Ingar, Bjørn, Sigurd, Einar, Jon (fulltallig) 

Avdelingene: Håkon Solvik, Johan Landsem, Harald Solvik, Gro Baar, Tor Jarle Bolme, Anne Norli (vara) 

Valgkomiteen: Elmer Talgø 

 

John Ole ønsket velkommen. Møtet ble avholdt i to sekvenser. Første del innbefattet alle innkalte. Der var 

det, foruten noen kortere orienteringer, to saker som ble tatt opp. Del to av møtet var et rent styremøte 

der bare styrets medlemmer deltok, og med ordinære styremøtesaker. 

 

Utvidet styremøte: 

Innledningsvis noen korte orienteringssaker ved John Ole: 

- Om valg av Oddbjørn til nestleder i styret. 
- Prosessen med å skaffe daglig leder i klubben. 
- Innspill på kandidater til «Årets ildsjel». 
- Spørsmål/innspill fra Tor Jarle vedrørende koordinering av barne-/ungdomsidrettsaktivitetene. Se 

sak 40/17 nedenfor. 
 

Ekstrasak 1: 

Som første sak i den utvidede delen av møtet ble utfordringene med å skaffe engasjerte og motiverte folk 

til verv i laget tatt opp til diskusjon. Initiativet til å ta opp dette er kommet fra leder i valgkomiteen, Elmer 

Talgø, som de siste årene har opplevd denne problemstillingen stadig tydeligere. Elmer hadde først det 

innledende ordet, deretter fikk resten av møtelyden komme med innspill. Det ble bl.a fokusert på hvordan 

man kunne øke rekruteringen blant de yngre medlemmene, og tiltak man kunne gjøre for å 

«ufarliggjøre»/gjøre det mindre skremmende å ta på slike verv. En vesentlig årsak til at flere kvier seg, kan 

nok være at relativt stort ansvar følger med enkelte av vervene, inkludert økonomisk ansvar. I den 

forbindelse ble det framholdt at den daglige lederen som forhåpentligvis snart er på plass, vil kunne avlaste 

ganske mye. Ellers ble det også pekt på behovet for å øke kvinneandelen. Først og fremst ble denne økta en 
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idemyldring/utveksling av synspunkter der ingen endelige konklusjoner ble trukket, men mange gode 

innspill kom fram. Her vil det uansett dreie seg om en litt langsiktig prosess som vi ikke kan forvente at 

ordner seg over natta. 

 

Ekstrasak 2: 

Orientering om nytt skistadion ved leder i skiavdelinga, Håkon Solvik. Han innledet med å si at dette dreier 

seg om et svært omfattende prosjekt, som både han og øvrige involverte har den største respekt for 

gjennomføringen av. I all hovedsak har man fulgt den prosjektplanen som var utformet og vedtatt i 2013. 

En del avvik har det likevel blitt, først og fremst da i form av løsninger og måter å gjøre ting på som man har 

skjønt underveis at ville være mer hensiktsmessige og gi et bedre resultat til slutt enn det som opprinnelig 

var planlagt. Dette har også medført en del økte kostnader, men foreløpig har man håndtert dette innenfor 

de oppsatte budsjettene, som var romslige og gir et visst handlingsrom for slikt. Det ble samtidig uttrykt 

ønske om en låneramme som kunne gi et lignende handlingsrom også for det arbeidet som gjenstår. 

Arbeidet må ellers sies å være i rute, ikke minst takket være en svært betydelig dugnadsinnsats. Akkurat 

når man blir ferdig er litt vanskelig å si, men målet er å kunne ha anlegget klart til neste års (2018) Camp 

Trollheimen. Avslutningsvis skal det ikke stikkes under en stol at det har vært en del kritiske røster 

underveis. Dette går blant annet på inngrepene i landskapet, men der må man håpe at folk etter hvert vil se 

at dette blir en tilrettelegging som også tilfører området mange kvaliteter utenom det rent idrettslige. 

Redegjørelsen ble fulgt av noen spørsmål/innspill, deretter var det en kort besiktigelse ute i anlegget. 

 

 

Ordinært styremøte: 

 

Sak 36/17: 

Referat forrige styremøte – referatet godkjent uten innsigelser. 

Sak 37/17: Orienteringer: 

- Trafikksikkerhetsplan som er ute til høring. Her blir det ikke gitt innspill fra laget. 
- Tilbud fra kommunen/landbrukskontoret vedr. oppmålinger av eiendom tilhørende laget. Foreløpig 

ikke respondert på fra laget. 
- Kommunens idrettsplan: frist for å komme med innspill er ute, og komiteen arbeider nå videre med 

dette. Avdelingene i laget er blitt minnet på muligheten til komme med innspill. Skiavdelinga og 
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Turstigruppa har meldt inn behov og ønsker. Om noen har flere innspill kan John Ole kontaktes, da 
han er medlem i komiteen. 

- Diverse info vedrørende søknader til stillingen som daglig leder. Prosessen går sin gang, og nærmer 
seg formodentlig sluttføring ganske snart. 

- To orienteringer fra Einar: for det første vedrørende kontrakt på garasje ved Trollbanen, dette 
nærmer seg nå sluttføring, dvs blir realisert i løpet av kort tid. For det andre: grasklipperne på 
Rinnvollen er byttet inn i to som har litt større kapasitet. Dette var helt nødvendig, og styret hadde 
ingen innvendinger. 

 

Sak 38/17: 

Oppfølging styresaker og årsmøte. Vi må ta en liten runde og sjekke at opplysningene som står på lagets 

hjemmesider er oppdaterte i henhold til valg og vedtak som var gjort på/etter siste årsmøte. Jon ser på 

dette. 

Sak 39/17: 

Kandidat til årets ildsjel. Diverse spørsmål rundt dette ble diskutert, og en del aktuelle navn ble lansert. 

Styret samlet seg om en kandidat som tas med videre i prosessen. 

Sak 40/17: Eventuelt. 

- Koordinering av barneidretten. I henhold til tidligere både vedtak og praksis må man sørge for at 
ressurstreninga får prioritet i det tidsrommet den foregår, dvs at det ikke foregår annen organisert 
barneidrettslig aktivitet da. De aktuelle avdelingene, fotball, håndball, ski og friidrett, må minnes på 
dette. For øvrig ble det også diskutert om ikke man burde prøve å få i gang igjen en ordning der 
man i alle fall i noen grad rullerte mellom aktivitetene gjennom året. Dette for å unngå at det blir 
for mye for ungene å være med på, og for at aktivitetene/avdelingene ikke skal konkurrere for mye 
om de samme ungene. 

- Det er også nødvendig med en opprydding når det gjelder bruk av Rindalshallen. Her må man sørge 
for at alle som trenger det får halltid. 

- Blant annet i forbindelsen med foregående sak ble det bestemt at vi skal få til et møte med 
fotballstyret (ikke representert på kveldens møte) som nok har et visst ekstra ansvar når det gjelder 
bruken av hallen. På det møtet vil det også bli tatt opp om ikke hallen burde stenges om sommeren 
slik at treningene da fortrinnsvis kan foregå ute. Samt diverse andre forhold som bør diskuteres. 

- Vedrørende ressurstrening: det trengs en del personer som kan bistå Inge H. Foss i gjennomføringa 
av treningene. Forslag: de sportslige avdelingene (ski, fotball, håndball, friidrett) utfordres til å 
mønstre minst to personer hver. 

- Arbeid med uteaktivitetsområde ved Tjønna, med hinderløype og diverse apparater for naturlig og 
allsidig styrketrening, er blitt liggende litt på is pga arbeidet med skistadion. Men mye er klargjort, 
så det trengs egentlig bare at man gjør en liten innsats, så får man det til relativt raskt. Det skal ikke 
være noe alt for omfattende arbeid, og vi prøver å sammenkalle prosjektgruppa til møte relativt 
raskt slik at man kan komme i gang. 
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- Vipps er kommet i drift i laget. Bruken må følges opp med avdelingslederne. Nils Ingar tar ansvar 
for dette. 

 

 

Jon Solem, 

sekretær 

 


