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Årsmelding 2018 for hovedstyret i Rindal i.l 

 

Hovedstyret har hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Oddbjørn Heggem 

Nestleder:  Bjørn Ranheim 

Økonomi:  Synnøve Langli 

Sekretær:  Jon Solem 

Styremedlem:  Sigurd Røen 

Styremedlem:  Einar Øyen 

Styremedlem:  Bjørnar Nordlund 

 

Avdelingsstyrene har hatt følgende ledere: 

Ski:   Håkon Solvik 

Fotball:  Øyvind Dalen 

Håndball:  Gro Baar 

Friidrett:  Tor Jarle Bolme 

Trim/tursti:  Harald Solvik/Bård Gåsvand 

Småtrolluka:  Johannes Løset/Rune Løfald 

 

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

Revisorer: Marit Mogset og Anne Norli 

Redaktør: Stian Bekken og Ann Elin Øyen Løfald 

 

Styremøter 

Det ble i 2018 avholdt sju ordinære styremøter. I tillegg var styret samlet i et mer uoffisielt møte i 

forbindelse med at daglig leder tiltrådte stillingen i januar. Det har vært styrebehandlet i alt 44 saker. 

Årsmøte ble gjennomført 20. mars 2018. 
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Saker 

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

- Daglig leder tiltrådte fra nyttår, og vi har brukt en del tid på å finne ut av hvordan samarbeidet daglig 

leder-hovedstyre-avdelinger skulle organiseres for kunne fungere best mulig. 

- Oppfølging av arbeidet med ny skistadion. 

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

- Oppfølging og oppdatering av sponsoravtaler, inngåelse av nye. 

- Nye retningslinjer for lagkasser. 

- Diskutert tilgang til Rindalshallen, hvem har, og hvem skal/bør få ha tilgang. 

- Revidert budsjett for håndballavdelingen etter damelagets opprykk til 3. divisjon. 

- Oppgavefordeling i styret. 

- Medlemsavgift kreves inn ved bruk av KlubbAdmin. 

- Nytt lagerlokale er leid på T-komponent. 

- Diskutert Turstigruppas oppgaver og engasjement i Helgetunmarka. 

 

Økonomi 

Regnskapet for 2018 er gjort opp med et underskudd på kr 291.167,-. Det var budsjettert med et overskudd 

på kr 71.150,-. Avviket mellom budsjett og resultat, altså underskuddet, skyldes flere faktorer. Blant annet 

er det innbetalt mindre aktivitetsavgift i forhold til 2017, og trykking av klubbklær kostet ca. kr 140.000,- 

mer enn budsjettert. Økte utgifter til regnskapsførsel er også med på å trekke resultatet ned (ca kr 45.000,- 

mere enn både det som var budsjettert og det som var brukt 2017). På avdeling 21, Fotballanlegg, er det 

også et overforbruk i forhold til budsjett på ca kr 40.000,- på vedlikehold av anlegg og maskiner. Dertil en 

del «underskudd» i forhold til budsjett i flere av avdelingene. 

 

Aktivitetsnivå 

Klubben har registrert 779 medlemmer. Av disse har 670 betalt medlemsavgift for 2018. Den sportslige 

aktiviteten må sies å være stor. Dette gjelder innenfor alle hovedaktivitetene i laget, der det gis tilbud på 

ulike nivå. Dvs at bredden er godt ivaretatt, samtidig som vi prøver å legge til rette også for de som ønsker 

å satse på et høyere sportslig nivå. Til det siste må vi trekke frem Lars Moholdt, som denne vinteren kom 

hjem fra EM i skiorientering med tre gull og ett sølv. 
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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 2018. 

 

Generalsponsor for klubben: 

Rindal Sparebank. 

Hovedsponsorer per idrettsgren: 

Rindalslist AS (friidrett), Svorka Energi AS (ski), VIBO Entrepenør AS (fotball), Gåsvand Eiendom (håndball)  

Delsponsorer per idrettsgren: 

Rindal kommune, Bergmoen Snekkerverksted AS, Comfort Surnadal Varme og Sanitær AS, Coop 

Nordvest/Sport1, Rindalshytter AS, Statkraft, Amfi, Letthus Rindal. 

 

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

elitenivået har gode tilbud. 

 

Rindal, 01.03.2019 

Styret i Rindal Idrettslag 


