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Møte i hovedstyret i Rindal i.l 

Onsdag 14.02.2018 kl. 19.30, i Rindalshallen 

Til stede: Hovedstyret: John Ole, Oddbjørn, Nils Ingar, Sigurd, Jon. Forfall: Einar og Bjørn. Avdelingene: Gro 

Baar (håndball), Johan Landsem (ski), Harald Solvik (turstigruppa), Stian Kooyman (fotball), Rune Løfald 

(småtrolluka), Tor Jarle Bolme (friidrett). 

 

Sak 1/18: Referat fra forrige møte ble gjennomgått og godkjent uten videre innsigelse. 

Sak 2/18: Det foreløpige regnskap for 2017 ble gjennomgått av Nils Ingar, sammen med representantene 

for avdelingene. Noe diskusjon rundt en del punkter. Ellers tar hovedstyret regnskapet til etterretning. Noe 

etterarbeid/oppfølging må gjøres, før endelig regnskap ferdigstilles i god tid før årsmøtet. 

Sak 3/18: Budsjett 2018. Orientering og gjennomgang ved Nils Ingar, sammen med representantene for de 

ulike avdelingene. Ulike punkter ble diskutert, og det kan se ut til at de største utfordringene er knyttet til 

drifta av Rindalshallen. Ellers ser budsjettene fornuftige og gode ut, både for laget som helhet og i de 

enkelte avdelingene. 

Sak 4/18: Orienteringer: 

- Årsmøtet avholdes 20.03.18. Dette er annonsert på lagets hjemmesider og på Trollheimsporten. 

Styret kommer til å innstille på vedtektsendring knyttet til valg av leder og styremedlemmer til 

avdelingene, jfr. tidligere behandlinger i hovedstyret, sak 45/17 og 48/17. I tillegg vil også et forslag 

om å fjerne muligheten til familiemedlemsskap i laget bli fremmet. Dette vil være hensiktsmessig 

av flere grunner, og vil etter styrets syn heller ikke påføre medlemmene ulemper av større 

betydning. Avslutningsvis ble noen ideer og betraktninger rundt avviklingen av selve møtet lagt 

fram og diskutert. 

- Gesimsene i taket på Rindalshallen har svakheter som bl.a gir problemer når det blir mye snø. Dette 

er en sak det arbeides med, bl.a opp mot leverandør. 

- John Ole orienterte avdelingene kort om daglig leder, Ole Solvik, som tiltrådte fra nyttår, og nå er 

godt i gang med sitt virke. 

Sak 5/18: Eventuelt 

- Fra håndballavdelingen ble det fremmet ønske om innkjøp av keeperbukser. Enighet om at det må 

la seg ordne, og at daglig leder kan håndtere dette videre, bl.a med henblikk på å få på plass 

sponsorlogoer etc på buksene. 


