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Referat fra styremøte i Rindal i.l 

Tirsdag 21.11.17, møterommet i Rindalshallen 

Til stede: fulltallig styre, samt Stian Kooyman fra fotballavdelinga under deler av møtet. 

 

Sak 46/17: Referat fra forrige møte 18.10.17, godkjent uten innsigelser. 

Sak 47/17: Orienteringer. 

- Økonomi: ikke så mye å rapportere. Den generelle vurderingen er at økonomien ser grei ut, 
inkludert også med god kontroll på likviditeten.. 

- Fotball: Orientering ved Stian. Et midlertidig sportslig utvalg har vært i funksjon. Det har gjort en 
fremragende jobb, og fått orden på det aller meste av det man lå litt på etterskudd med. Nå må 
også et mer permanent sportslig utvalg komme på plass, og ulike tanker rundt det (antall 
medlemmer, rekruttering etc.) ble diskutert. Rekruttering til styret og en del andre verv er ellers et 
problem også i fotballavdelinga. Flere tiltak har vært diskutert, bl.a å pålegge de ulike lagene å stille 
et medlem til fotballstyret, kanskje i en form for rullerende ordning. Ellers ble det snakket litt om 
anlegg etc. Vant til småbaner i hallen er praktisk talt ferdig finansiert, og blir innkjøpt, antagelig 
allerede i inneværende regnskapsår. Også noen innspill vedrørende e-postkonto og hjemmesider. 

- Utvalg: Salg/marked: avholdt basar på Skogsletta, med stort overskudd, kr 65000! Litt diskusjon om 
ikke basarene og lotteriene etc burde fordeles noe mer utover året, jfr. bl.a at skiavdelingas 
pizzalotteri kom svært kort tid etter loddsalget til basaren. Kunne pizzalotteriet f. eks flyttes til 
januar-februar? Aktuelt med en slags årsplan til å koordinere dette? Økonomi: jfr. punkt ovenfor. 
Ellers pågår forarbeid til budsjett, budsjettmal sendes ut til avdelingene. Når det nærmer seg 
ferdigstillelse av budsjett blir det også avholdt et fellesmøte med avdelingene. Anlegg: nødvendige 
vinterforberedelser på banene og i lysløyper/skileikanlegg gjennomført siden sist. Neste år: 
hovedfokus bør/vil vel ligge på å få på plass tribunene på Rinnvollen. Ellers diverse 
drøftinger/orienteringer, der vi bl.a diskuterte nærmere turstiavdelingas ønske om å anskaffe 
firehjuling og beitepusser, et behov styret fant at absolutt er reelt og som vi stiller oss positive til at 
det blir arbeidet videre med, og der As Anleggsdrift kobles inn. 

 

Sak 48/17: Drøfte/lage utkast til vedtektsendring. Jfr. sak 45/17, første strekpunkt (hovedstyremøte 

18.10.17). 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 om dette bør endres. Vi diskuterte dette på nytt, og ble enige om et 

forslag til formuleringsendringer i §19-3a/i, samt 19-3c/iv. Essensen i disse endringene er at årsmøtet 

velger tre medlemmer i alle avdelingene, og at avdelingene selv supplerer dette ved behov, og at 

avdelingene i god tid før årsmøtet skal ha avholdt egne møter (som de også i gjeldende 
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vedtektsformuleringer er pålagt å ha), der de kommer med forslag til styrekandidater til valgkomiteen. 

Forslagene til vedtektsendringer legges fram for årsmøtet. 

Sak 49/17: Opplegg for medlemsverving. En egen liten brosjyre/inforark skal utarbeides. Dette må gjøres 

til et lite lagarbeid der flere bidrar, bl.a var det enighet om å spørre Åse Børset/Stian Bekken om hjelp til 

utforming/kreative innspill. Bjørn har hovedansvaret og arbeider videre med dette. 

Sak 50/17: Eventuelt. 

- Idrettstinget i Stjørdal søndag 26.11. Ingen fra Idrettsrådet kan stille, spørsmål om noen av oss som 
kunne steppe inn, eventuelt om vi kjenner til aktuelle kandidater. Saken utredes. 

- Draktsett senior damer håndball. Ønske om egne drakter til bortekamper. Ulike aspekter rundt 
dette ble diskutert, men enighet om at håndballavdelinga får hjelp (økonomisk mm) til å 
gjennomføre dette. Vedtak vedr. draktfarger (jfr. foreliggende fargekoder): røde trøyer og shortser. 
Ellers påse at sponsormerking etc blir korrekt. 

- Aktivitetskollisjoner: orientering fra Sigurd. Det er mye som foregår, og vi opplever at tilbudene til 
de minste i litt for stor grad kolliderer eller hoper seg opp. Belastningen på de minste blir lett for 
stor. Problemstillingen er vanskelig, for mange er ivrige og drar i gang aktivitet, noe som i 
utgangspunktet selvfølgelig er positivt. Likevel bør det være et mål, og er egentlig også en 
forpliktelse, å få rimelig god kontroll på dette. Spørsmål om ikke det bør tas noen mer formaliserte 
grep, f. eks i form av årsmøtevedtak på årshjul for når de ulike aktivitetene skal ha en forrang? Nytt 
koordineringsmøte i uke 48, der spørsmålene blir tatt opp på nytt med avdelingene. 

- Rubic – orientering ved Bjørn. Kan dette systemet være et alternativ til Klubbadmin mtp 
medlemsregistrering etc.? Ikke gratis, men synes veldig formålstjenlig. Like fullt enighet om å være 
litt avventende – Bjørn holder seg/oss oppdatert. 

 

 

Jon Solem 

(sekretær) 

 


