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Referat fra styremøte i Rindal i.l 

Tirsdag 06.03.18 kl. 19.30-22.30, møterommet i Rindalshallen. 

Til stede: fulltallig styre, samt daglig leder Ole Solvik. 

 

 

Sak 6/18: Årsregnskap og årsmelding. 

Årsregnskap ble gjennomgått av Nils Ingar. Det viser et overskudd på kr 296432,-. Hovedbildet er god 

kontroll i alle avdelinger. Visse utfordringer knytter seg til drifta av Rindalshallen, som kommer ut med en 

minus på ca kr 150.000,- i forhold til budsjettet. Innholdet i årsmeldingen for hovedstyret ble diskutert. Den 

skrives ferdig av Jon og sendes ut til resten av styret for gjennomsyn før offentliggjøring. Påminnelse sendes 

ut til avdelingene med frist for levering av disses respektive årsmeldinger. 

 

Sak 7/18: Planlegging av årsmøtet. 

Årsmøtet avholdes tirsdag 20.03.18, og følgende ble behandlet/gjennomgått som forberedelse til dette: 

- Sakslista. Denne ble gjennomgått sak for sak, og ulike spørsmål ble diskutert. I tilknytning til sak 7, 

medlemskontingent/aktivitetsavgift, ble det vedtatt i styret å foreslå for årsmøtet at ordningen 

med familierabatt/-medlemskap tas bort. Begrunnelsen for dette er først og fremst at det letter 

oversikt og fakturering, ikke minst når vi tar i bruk KlubbAdmin. Ellers foreslås satsene uendret. I 

sak 8, budsjett, ble det gjort noen justeringer i forhold til forslaget fra økonomiansvarlige, slik at vi 

kommer ut med et budsjett som har et overskudd på ca kr 65000,-. I sak 9, organisasjonsplan, ble 

daglig leder gitt fullmakt til å foreta noen justeringer som oversendes resten av styret og vedlegges 

som saksdokument til årsmøtet. Sak 10, valg, der har hovedstyret ansvar for å nominere ny 

valgkomite. Enighet om i første omgang å spørre sittende medlemmer. 

- Gjennomføring av selve møtet. Ønskelig at selve den formelle delen av møtet kan avvikles så raskt 

og effektivt som mulig. Det vil vi bestrebe oss på, og håper på den måten å få tid til en mer 

uhøytidelig sekvens etterpå, der både det sosiale vil stå i sentrum, og der det også vil bli foretatt 

utdeling av diverse påskjønnelser etc. 
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- Aktuell informasjon: arkivgruppa, som nylig har avsluttet sitt arbeid, og dugnadsfolk/pådrivere i 

arbeidet med ny skistadion inviteres til å fortelle litt om sitt arbeid, samt motta heder og ære fra 

årsmøtet. 

 

Sak 8/18: Valg AS Anleggsdrift og Rindalshallen AS. 

Styreleder i AS Anleggsdrift, Jostein Grytbakk, har bedt om avløsning. Flere kandidater til å overta ble 

diskutert, og det ble vedtatt å kontakte disse i prioritert rekkefølge. I Rindalshallen AS har Atle Norli sagt 

seg villig til å fortsette som styreleder, og vi melder tilbake at det er han hjertelig velkommen til å gjøre. 

 

Sak 9/18: Eventuelt. 

- I forbindelse med at KlubbAdmin tas i bruk, skal det avholdes en workshop/dugnad, bl.a for å skaffe 

seg oversikt over medlemmer/aktive i de enkelte avdelingene. Her er det viktig at alle avdelinger 

deltar, minst en person fra hver. 

- Vedrørende oppgradering av layout etc. på våre hjemmesider, der har det kommet et tilbud fra 

CustomPublish. Vi ble enige om ikke å gjøre så mye med dette foreløpig. 

- Elektronisk arkiv. Ole presenterte et par alternativ som ble litt diskutert. Dette må utredes og 

drøftes nærmere etter hvert. 

- Kulturboksen. Dette kommunale initiativet tenkt bl.a for offentliggjøring og koordinering etc. av 

arrangement i bygda var det enighet om at må følges opp fra lagets side, i første rekke ved daglig 

leder. 

 

 

Jon Solem 

(sekretær) 


