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Utvidet møte i hovedstyret Rindal il 
Onsdag 18.04.18 kl. 19.30-22.00 
Møterommet i Rindalshallen 
 
Til stede: fulltallig hovedstyre. 
Avdelingene: fotball (Øyvind), håndball (Gro), tursti (Harald), friidrett (Tor Jarle), ski (Håkon). Småtrolluka 
ikke tilstede. 
Daglig leder Ole 
Fra gammelt styre: John Ole, Nils Ingar (deler av møtet) 
 
 
Sak 10/18: Presentasjon av nytt styre og avdelingsledere. 
Kort presentasjonsrunde så gamle og nye medlemmer fikk bli litt kjent. Nye styremedlemmer ønskes 
spesielt velkommen. 
 
Sak 11/18: Overgang mellom gammelt og nytt styre. 
Diverse spørsmål som gjaldt overgangen mellom gammelt og nytt styre ble diskutert. Både leder og 
økonomiansvarlig byttes ut, og begge de to som er avtroppende her, John Ole og Nils Ingar, var tilstede og 
delte sine erfaringer, samt kom med ulike innspill. 
 
Sak 12/18: Kontooversikt og disposisjon av kontoer. 
Flere lag innenfor fotballavdelinga disponerer hver sine kontoer. Her er det nødvendig med en opprydding, 
bl.a av hensyn til korrekt regnskapsføring. Ole fremla forslag til «Retningslinjer for lagskasser i Rindal i.l avd. 
fotball». Denne ble gjennomgått og ulike spørsmål diskutert. Forslag om at hver avdeling får sin driftskonto 
(friidrett unntatt, etter eget ønske). Dette forslaget samt de nevnte retningslinjene ble vedtatt. 
 
Sak 13/18: Bedriftskort fra Coop, hvem har og hvem skal ha? 
Fordelingen av Coop-kort i avdelingene ble gjennomgått, og oversikten oppdatert. Samtidig ble behovene 
vurdert slik at vi kan unngå å ha unødvendig mange kort i bruk. 
 
Sak 14/18: Rindalshallen – hvem har, og hvem skal ha, tilgang? 
Det er mange nøkler til hallen i omløp, flere enn det strengt talt bør være. Ulike momenter rundt dette ble 
diskutert, og vi ble enige om følgende innstilling: Avdelingsledere får ansvar for å foreslå hvilke personer i 
sine respektive avdelinger som bør ha tilgang. I tillegg bør avdelingslederne selv ha, og medlemmene i 
hovedstyret, samt daglig leder og muligens noen andre. 
 
Sak 15/18: Medlemsverving. 
Laget trenger å verve flere medlemmer, og en del målgrupper skiller seg ut som spesielt viktig, bl.a foreldre 
som ikke lenger har barn som har vokst fra den alderen de trenger å følges opp. Et viktig tiltak her vil være 
å få fram bredden i aktiviteten, gjøre folk kjent med alt det som laget bidrar til og som mange kanskje ikke 
er oppmerksomme på, dvs slikt som folk kanskje benytter seg av uten å vite at idrettslaget driver det. 
Konkret tiltak: det planlegges å lage en informasjonsfolder der bl.a ovenstående inngår. Det ble også 
snakket om å få laget en film som bl.a kan brukes aktivt i sosiale medier etc. En omfattende vervekampanje 
er også aktuelt, der det kan komme på tale å gå fra dør til dør. 
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Sak 16/18: Eventuelt 

- Arrangement rettet mot sponsorer (sponsorpleie). Flere tanker og innspill kom fram rundt hva et 
slikt arrangement kan/bør innebære. Man må regne med visse kostnader, men må bli enige om 
hvor mye. 

- Dropbox-løsning, kort informasjon ved Ole. Anbefaler «Dropbox for buisness». Vedtatt å gå til 
anskaffelse av dette. 

- Opprydding når det gjelder utvalg. Forslag fra Oddbjørn om å avvikle utvalgene og i stedet ha 
utvidede styremøter etter behov. Utvalgene har hatt uklare mandat, og styret sa seg enig og vedtok 
Oddbjørns forslag. 

- Kurs i styrearbeid. Bestemt dato: mandag 7. mai kl. 18.00. 
- Orientering fra Ole om at museet låner diverse premier/pokaler fra ski-NM i 1979. 
- Pussing av premier, trenger folk til å gjøre dette. 
- Avdelingene bør prøve å samordne innkjøp av diverse utstyr/varer for å spare utgifter. Lagerplass 

trengs da til dette, ulike løsninger i så måte ble nevnt og diskutert. Skap i Rindalshallen. Friidrett har 
en del utstyr lagret i Teknisk rom. Dette bør lagres i skap inne i hallen. Disse settes opp på dugnad. 
Avdelinger som har behov, lager skisse på skap. 

- Innspill fra Tor Jarle om at Driva praktisk talt ikke har noen arrangement fra Rindal på sin oversikt 
over arrangement gjennom sommeren. Kulturkonsulenten bør kontaktes med tanke på en 
oppretting av dette. 

 
 
 
Jon Solem 
(sekretær) 
 


