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Referat fra styremøte i Rindal il 

Onsdag 18.10.17, i Rindalshallen, kl. 19.30-22.00 

Til stede: 

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

Avdelingsledere: Tor Jarle Bolme (friidrett), Gro Baar (håndball), Johan Landsem (vara fra skiavdelinga), 

Harald Solvik (turstigruppa). Forfall: Stian Kooyman (fotball). Småtrolluka var heller ikke representert. 

 

41/17: Referat fra forrige styremøte: Godkjent uten innsigelser. 

42/17: Orienteringer: 

- Presentasjon av ny daglig leder: Ole Solvik har takket ja, og tiltrer i stillingen fra nyttår. John Ole 
orienterte om ansettelsesprosess og de momentene som ble vektlagt i ansettelsen. Både RIL og 
næringsforumet mener å ha funnet en person de vil være godt tilfreds med. RIL blir den formelle 
arbeidsgiveren, og kontorsted på Øvre Dalen. Den viktigste utfordring for styret og avdelingene blir 
å klare å definere arbeidsoppgavene og ansvaret til den nye daglige lederen, inkludert finne en 
balanse mellom rollene til daglig leder og styre/avdelinger. Her ble det fremholdt at det vil være 
viktig å prøve seg litt fram, ikke minst i dialog med Ole selv. Noen kjerneoppgaver ble spesielt 
nevnt, bl.a inntektsbringende virksomhet, delaktighet i større arrangement, ansvar for anlegg/hus, 
og generell administrasjon. 
 

- Økonomien i laget: Nils Ingar holdt en kortfattet redegjørelse, og konkluderte med at økonomien 
for øyeblikket synes å være under god kontroll. Det ble nevnt at noen investeringer som er ønsket i 
fotballavdelinga, bl.a til innkjøp av vant, kan legges inn i budsjettet for inneværende år, da de 
økonomiske rammene for neste år kan ventes kanskje å bli noe strammere. 

 
- Kort status fra avdelingene. Tursti: Mye av arbeidet i gruppa knytter seg akkurat nå til et samarbeid 

med i Trollheimen og diverse andre instanser (inkl. økonomisk støtte fra Miljødirektoratet) om ulike 
former for tilretteleggelse av friluftsaktivitet rundt Langvatnet. Dette inkluderer bl.a opparbeiding 
av stier og ulike andre innretninger. Utover dette går faste opplegg (fjelltrimmen, tirsdagstur) som 
vanlig. Avdelinga har et par ønsker vedr. investering ikke alt for langt inn i fremtida: beitepusser og 
ATV. Økonomisk ser avdelinga ut til å komme ut omtrent i null dette året. Ski: stor aktivitet knyttet 
til prosjektet med ny arena, lysløypetrase etc. Omfattende anleggsvirksomhet og enormt med 
dugnadsarbeid er gjennomført. Ellers er treningstilbudene på plass omtrent som tidligere, og laget 
har fått tildelt flere ganske store arrangementer kommende vinter, bl.a ST-cup. Økonomisk er 
situasjonen god, med et ganske solid overskudd. Friidrett: Det nærmer seg sesongslutt. Siste 
konkurranse for sesongen førstkommende lørdag, og sesongavslutning for junior/senior påfølgende 
helg. De yngre avslutter med klubbmesterskap i trekamp torsdag 02.11. Økonomisk kommer 
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avdelinga trolig ut med en liten pluss i forhold til budsjettet. Håndball: Sesongstart kommende 
helg, med flere kamper og håp om litt liv og røre hele lørdagen i Rindalshuset. Avdelinga har tilbud 
til flere årsklasser. Økonomien virker grei. Bekymring vedrørende taklekkasjer i Rindalshuset, kan 
føre til problem med å avvikle kamper. Fotball: orientering ved John Ole i Stians fravær: avdelinga 
har en del utfordringer, først og fremst når det gjelder å rekruttere nye folk til verv i styre og ikke 
minst Sportslig utvalg. Det sistnevnte har vært mer eller mindre ute av funksjon en periode, og det 
er svært uheldig. Nå ser imidlertid denne situasjonen ut til å løse seg, noe både avdelinga selv og 
hovedstyret er svært glad og lettet for. Så får jobben med å få nye folk også inn i andre verv gå sin 
gang videre. Sportslig arbeides det svært godt i avdelinga, noe som kommer til uttrykk i et bredt 
tilbud og mange fine resultater. 
 

- Orientering fra utvalgene. Økonomiutvalget: se eget punkt ovenfor om økonomien i laget. 
Markedsutvalget: har ikke hatt så mange møter. Drevet planlegging av basar og medlemsfest. 
Ellers mangler fortsatt hovedsponsor til laget. Flere har vært spurt, men takket nei. Utvalget har vel 
heller ikke arbeidet så hardt med akkurat dette; det er vel en oppgave nettopp den nye daglige 
lederen kan ta ordentlig tak i når han begynner for fullt. Det kom et innspill om kanskje å lage en 
presentasjonspakke for klubben som man hadde og kunne legge frem både for aktuelle sponsorer 
(store og små), og f. eks også til medlemsverving. Enighet om at dette er en god ide som det skal 
arbeides videre med. Anleggsutvalget: diverse orienteringer: bestemt at det anlegges nye tribuner 
på Rinnvollen, planleggingen av dette allerede i gang og arbeidet påbegynnes så snart det høver. 
Også bestemt at innbytterbenkene/buene skal stå på samme side, altså der de står nå. Dermed 
unngår man også videre konflikt rundt hvor disse buene skal stå, så får man ta eventuelle 
innsigelser fra fotballkretsen om plassering av buen i forhold til tribunene når/hvis disse kommer. 
Ellers har laget nå formelt overtatt garasjen ved Trollbanen som tidligere i år var bydd laget. 
Enighet om at vi også bør sondere muligheten for å overta flere av garasjene i samme bygget. På 

Skogsletta er det installert ny innredning i speakertårnet. Robotklipperne fungerer veldig 
godt både på Rinnvollen og Skogsletta, usikkert hvor hensiktsmessige slike vil være på 
Trollbanen. Rydding og noe tilretteleggelse av hoppbakkene på Skogsletta pågår nå fram 
mot vinteren, først og fremst med tanke på skileikaktiviteten. 

 

43/17: Budsjett og plan 2018 – forberedelser: Nils Ingar sender ut en budsjettmal til avdelingene 

som de kan bruke til å sette opp sine budsjetter. 

 

44/17: Gjennomgang og drøfting av ansvar og oppgaver til ny daglig leder. De mest relevante 

spørsmålene her ble diskutert under sak 42/17, presentasjon av ny daglig leder. 
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45/17: Eventuelt: 

- John Ole satte følgende spørsmål fram til drøfting: I følge §19-3a i klubbens vedtekter, vedtatt for 

en del år siden, skal valgkomiteen nominere, og årsmøtet da velge, kandidater bare til ledervervet 

i de ulike avdelingene, og altså ikke de øvrige styremedlemmene. Spørsmålet er: bør dette 

endres? I diskusjonen kom både fordeler og ulemper med gjeldende ordning fram. Konklusjonen 
ble at styret legger frem et forslag for årsmøtet om en vedtektsendring, så får årsmøtet da ta 
endelig stilling til spørsmålet. Det ble spesielt presisert at dersom en endring blir vedtatt, må det 
påligge avdelingene et ansvar med å hjelpe valgkomiteen å foreslå kandidater. 
 

- Bjørn nevnte at det i forbindelse med medlemsrekruttering bør lages et infoskriv eller lignende. Her 
trengs innspill fra avdelingene på hva som foregår i avdelingene. Enighet om å arbeide videre med 
dette, og da også se det i sammenheng med ideen om å lage en presentasjonspakke, jfr. sak 42/17 
foran, orientering fra markedsutvalget. 

 
- Utdeling av utmerkelse til Harald Solvik. Harald ble tildelt en påskjønnelse/oppmerksomhet for sine 

25 år i styret i RIL (medlem i hovedstyret eller leder i avdeling). Vel fortjent! 
 

- Innhenting av basargevinster. Liste over hvem som spør hvem ble satt opp blant hovedstyrets 
medlemmer. 
 

 

Jon Solem, 

sekretær 

 


