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Årsmelding 2017 for hovedstyret i Rindal i.l 

 

Hovedstyret har hatt følgende sammensetning: 

Leder:   John Ole Aspli 

Nestleder:  Oddbjørn Heggem 

Økonomi:  Nils Ingar Halgunset 

Sekretær:  Jon Solem 

Styremedlem:  Sigurd Røen 

Styremedlem:  Einar Øyen 

Styremedlem:  Bjørn Ranheim 

Vara:  Anne Norli 

 

Avdelingsstyrene har hatt følgende ledere: 

Ski:   Håkon Solvik 

Fotball:  Stian Kooyman 

Håndball:  Gro Baar 

Friidrett:  Tor Jarle Bolme 

Trim/tursti:  Harald Solvik 

Småtrolluka:  Johannes Løset 

 

Valgkomité: Elmer Talgø, Gunhild Strupstad, Lovise Trønsdal, Ann Kristin Tørset (vara) 

Revisorer: Vibeke Langli og Elsa Jensvold 

Redaktør: Arnhild Foseide Fagerholt (leder) og Øyvind Dalen (styremedlem) 

 

Styremøter 

Det ble i 2017 holdt ni styremøter. Det har vært styrebehandlet i alt 50 saker. 

Årsmøte ble gjennomført 28. mars 2017. 
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Saker 

Av viktige saker som har vært behandlet gjennom året, kan nevnes: 

- Ansettelse av daglig leder. 

- Oppfølging av arbeidet med ny skistadion. 

- Planlegging av medlemsrettede tiltak: systemer for registrering/fremstøt for verving. 

- Drøftet tiltak for å rekruttere flere til å ta verv i klubben, bl.a i samråd med valgkomiteen. 

- Drøftet og laget forslag til vedtektsendring vedr. valg til avdelingsstyrene. 

 

Økonomi 

Regnskapet for 2017 er gjort opp med et overskudd på kr 296.432,-. Det var budsjettert med et overskudd 

på kr 158.550. Hovedårsaken til at overskuddet ble betydelig større enn det var budsjettert med, er at 

daglig leder lå inne fra juli, men ikke ble ansatt før til nyttår 2018. 

På grunn av montering av ventilasjon på møterom, ny polstring på søyler og andre tiltak i Rindalshallen, 

forskutterte vi kr 90.000,- i 2017 for dette formålet. Dette sammen med for høy budsjettering av framleie, 

gjør at vi har en budsjettsprekk på rundt 150.000,- for hallen. 

Stor deltakelse på skirenn vi har arrangert, samt lavere kostnader på løypekjøring, gjør at skiavdelingen 

leverer et resultat på rundt 130.000,- bedre enn budsjettert. Samlet overskudd på sildballfestival og to 

basarer kom på rundt kr 160.000,-. Vi har fått inn kr 51.391,- på grasrotandelen, kr 193.861,- i 

momskompensasjon og kr 105.972,- i LAM-midler i 2017. 

Bokført egenkapital i klubben er kr 4.201.063,- sum gjeld og avsetninger er kr 1.743.708,-. Sum eiendeler på 

kr 5.944.761,- består av bankinnskudd, fordringer, aksjer i Rindal Anleggsdrift og aksjer i Rindalshallen AS. 

Kr 1.985.845,- av bokført egenkapital gjelder også tidtakerbu på skistadion under utførelse. 

 

Aktivitetsnivå 

Klubben hadde ved utgangen av mars ca. 730 medlemmer. 

 

Til slutt en stor takk: 

Til alle som har støttet og bidratt gjennom dugnader, verv og som deltagere, og til alle bidragsytere, 

komiteer, sponsorer og bedrifter som har støttet oss i 2017. 
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Generalsponsor for klubben: 

Rindal Sparebank. 

Hovedsponsor per idrettsgren: 

Rindalslist AS (friidrett), Svorka Energi AS (ski), VIBO Entrepenør AS (fotball). 

Delsponsorer per idrettsgren: 

Bergmoen Snekkerverksted AS, Comfort Surnadal Varme og Sanitær AS, Coop Orkla 

Møre SA, Rindalshytter AS, Statkraft, Rindal Kommune «Tid til å leve». 

 

Uten denne støtten ville det ikke vært mulig å drive idrettslaget slik vi gjør, der både breddeidretten og 

elitenivået har gode tilbud. 

 

Rindal, 09.03.2018 

Styret i Rindal Idrettslag 


