
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ÅRSMØTE I IK RINDALS-TROLL 2000 
 
IK Rindals-Troll avholdte sitt årsmøte torsdag 16. november 2000 kl. 19:30-23:45 i Attanova, 
Rindalshuset. 29 av klubbens medlemmer møtte frem. 
Leder Per Kristian Øwre ønsket alle velkommen, spesielt æresmedlemmene Magnar 
Ingebrigtsli, Torbjørn Bjørnås og Johan Landsem 
 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
 Salen hadde ingen merknader. 
 Vedtak :  Innkalling og saksliste enstemmig godkjent. 
 
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær 
 
 Forslag møteleder :  Per Kristian Øwre 
 Vedtak : Per Kristian Øwre enstemmig valgt 
 
 Forslag sekretær : Lars Olav Lund 
 Vedtak : Lars Olav Lund enstemmig valgt. 
 
Sak 3. Valg av to til å skrive under møteboka 
 
 Forslag :  Æresmedlemmene Torbjørn Bjørnås og Magnar Ingebrigtsli. 
 Vedtak :  Torbjørn Bjørnås og Magnar Ingebrigtsli enstemmig valgt. 
 
Sak 4.  Revygruppas tilknytning til I.K. Rindals-Troll  

 
Revygruppa har i flere år vurdert å starte eget lag. Det ble derfor nedsatt ei  
arbeidsgruppe som skulle se på saken. Gruppa har hatt kontakt med styret i Rindals 
Troll. Den 13.oktober ble medlemmene i revy-gruppa enige om å starte eget lag.  
Det ble holdt stiftelsesmøte 11.november.  
 
Forslag: Styret innstiller overfor årsmøtet at revygruppa i I.K. Rindals-Troll legges 
ned. Det nye styret må inngå en samarbeidsavtale med det nye revylaget m.h.t. utstyr, 
og samarbeid i framtida – bl.a. gratis deltakelse på bygdakveld og småtrolluka. 

 
 Vedtak : Styrets forslag om nedlegging av revygruppa ble  enstemmig vedtatt.  



Sak 5. Organisering av Rindals-Trolle' framover. 
 
AU ved økonomiansvarlig Magne Bjørnstad la fram en status for RindalsTrollè, 
kostnadsutvikling og skisserte en fremtidig informasjonsstrategi for klubben. Viser til eget 
skriv vedlagt sakspapirene til årsmøtet. 
 
Årsmøtet støttet forslaget om å gjøre klubben tilgjengelig på internett, men understreket 
samtidig betydningen av ha et medlemsblad som blir sendt ut til medlemmene, spesielt med 
tanke på de som ikke hadde tilgang på internett. 
 

Forslag til vedtak: Klubben knytter seg til Trollheimsporten med egen internettside, og 
endrer dagens utgave av RindalsTrollè til et enklere og billigere medlemsblad 4 ganger 
pr. år for å ivareta behovet for skriftlig informasjon til medlemmene .  

  
Vedtak :  Styrets forslag om tilknytning til internett og omlegging av 

RindalsTrollè ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Sak 6. Valg 
 
Valgkomitèen ved Eyvind Nergård la frem følgende forslag  (uthevet): 
 
AU 

Leder :  mangler   2000-2002 ! 
Nestleder :  Kjersti Bolme   1999-2001 ikke på valg 
Økonomi :  mangler   2000-2002  ! 
Sekretær :  Gunnhild Strupstad  2000-2001 (1 år)  
Styremedlem : Tove Hoelsæther Bolme 2000-2002 (ny) 

 
 
GRUPPESTYRENE 
 
Fotball Leder :   Rune Løfald   1999-2001 ikke på valg 
  Nestleder :  Jan Romundstad  2000-2002 (ny)  

Sekretær :  Harald Solvik   1999-2001 ikke på valg 
  Yngres :  Kåre Romundstad  2000-2002  (ny) 
  Herrer:  Nils E. Bakken  2000-2002  (ny) 
  Anlegg:  Magne Løset   2000-2002 (ny) 
  Damer:  uavklart   2000-2002 ! 
 
Orientering Leder :  Magne Moholdt  2000-2002 (gjenvalg) 
  Medlem :  Oddvin Meland  1999-2001 ikke på valg 
  Medlem :  Trond Kirkholt  1999-2001 ikke på valg 
  Medlem :  Bjørn Erik Blakstad  2000-2002  (gjenvalg)
  
Trim Leder :  Arnfinn Berdal  2000-2002 (ny) 
  Medlem :  Anne Tørset Norli  1999-2001 ikke på valg
  Medlem :  Ellinor Trønsdal Lund    1999-2001 ikke på valg 
 



Friidrett  Leder :  Oddbjørn Heggem  2000-2001 (ny, 1 år) 
  Medlem :  Svein Furuhaug  1999-2001 ikke på valg 
  Medlem :  Bente Svinsås   2000-2002 (gjenvalg) 
  Medlem :  Reidar Løseth  2000-2002 (gjenvalg) 
 
 
Medlem i økonomiutvalget: 

 
Kasserer :  Ingrid L. Lilleløkken  1999-2001 ikke på valg 

  Sponsorkontakt : Leif Ove Grytbakk  2000-2002 (ny) 
 
 
Trollbanen Leder :  Olav Elshaug   2000-2002 (ny) 
  Medlem :  Erlend Romunstad  2000-2002 (ny) 
  Medlem :  Magnus Aspli  2000-2002 (ny) 
  
 
Rinnvollen Leder :  Inge Bolme   2000-2002 (gjenvalg) 
  Medlem :  Gunnar Halgunset  2000-2002 (gjenvalg) 
  Medlem :  Otto Smevoll   2000-2002 (ny) 
 
 
Tørsåsløa Leder :   Einar Bolme   1999-2001 ikke på valg 
 
 
Revisorer     Brit Wulvik   1999-2001 ikke på valg 
     Gjertrud Kvam  2000-2002 (gjenvalg) 
 
 
Rindalstrollè    Willy Karlstrøm  1999-2001 ikke på valg 
 
 
Håndball (velges på halvårsmøtet): 
 
  Leder :   Mette Skjølsvold Aasen 2000-2002  

 Medlem :   Mikkel Kvammen   2000-2002  
  Medlem :   Inger Skjølsvold  2000-2002 
  Medlem :   Gunn Iren Grytbakk  2000-2002 
  Medlem :  Berit Tørset   1999-2001 
  Medlem :  Eli Mogset   1999-2001 
 
 
Ski   (velges på halvårsmøtet): 
  

Leder :   Johan Landsem  2000-2002 
  Medlem :  Bård Magne Sande  2000-2002 
  Medlem :  Jon O. Bolme   1999-2001 
  Medlem :   Kai Løfaldli   1999-2001 
  Medlem :  Magnar Ingebrigtsli  1999-2001 



Valgkomitè (velges på halvårsmøtet): 
 
     Eyvind Nergård  2000-2002 
     Ola Langli   2000-2002 

Ingrid R. Haltli  1999-2001 
     Kristin B. Dalsegg  1999-2001 
  
 
Vedtak : Valgkomitèens forslag ble vedtatt med følgende tillegg; 

- det nye styret og valgkomitèen får i oppdrag å arbeide videre med å finne 
aktuelle kandidater og  fullmakt til å innkalle til ekstraordinært årsmøte 
torsdag 14. desember for å velge leder og økonomiansvarlig.  

 
Etter sak 6 ble det delt ut blomster og takk til alle i styret som var på valg; 
Per Kristian Øwre, Magne Bjørnstad, Kirsti Barbo Landsem, Lars Olav Lund, Magne 
Moholdt, Berit R. Kvernberg, og Tor Jarle Bolme. 
 
  
Sak 7. Valg av 4 utsendinger til årsmøte i Rindal Idrettsråd 
 
 Forslag : Leder, nestleder, økonomiansvarlig og styremedlem i AU. 

 
Vedtak: Leder, nestleder, økonomiansvarlig og styremedlem i AU ble enstemmig 

valgt. 
 
 
Sak 8.  Årsmeldinger for fotball, friidrett, orientering, økonomi, styrets arbeid, 
barneidrett og trim. 
 

Årsmeldingene ble gått gjennom av : 
Styrets arbeid : Lars Olav Lund 
Økonomi :  Magne Bjørnstad 
Barneidrett :  Kirsti Barbo Landsem 
Orientering :   Magne Moholdt 
Trim :   Berit Rannveig Kvernberg 
Friidrett :  Tor Jarle Bolme 
Fotball :  Rune Løfald 

 
 
 
Vedtak :  Årsmeldingene ble godkjent uten kommentarer for styrets arbeid, økonomi, 
barneidrett, orientering, trim, fotball og friidrett. 

 .  
 
 
PAUSE med brus, kaffe og bakels. 
 
Fat for innsats etter å ha hatt verv i i klubben i  5 år ble delt ut til Per Kristian Øwre og 
Rune Løfald på medlemsfesten den 28. oktober d.å. 



 
 
 
Sak 9.  Overdragelse av festerett på parkeringsplass ved Trollheim 

 
Klubben fester i dag tomta nord for Trollheim – den er på ca. 2 mål. Årlig festeavgift 
er på ca. kr. 550,-. En kan søke om overdragelse av festeretten. Styret mener det er 
naturlig at huseier fester denne tomta. Huseier har sagt seg interessert i å overta 
festeretten. 
 
Styret innstiller overfor årsmøtet at det søkes om overdragelse av festerett for 
parkeringsplassen nord for Trollheim. 

 
 Vedtak : Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Sak 10.  Regnskap 2000 
 

Magne Bjørnstad gikk gjennom historisk utvikling fra 1988-2000, se diagram og  
tabeller på eget ark vedlagt sakspapirene.  
Ingrid Rognskog gikk gjennom regnskapet for 2000. 
Revisjonsrapporten ble gjennomgått av leder Per Kristian Øwre. 

 
Regnskapet for 2000 er gjort opp med en omsetning på ca kr. 1.443.543,- og et 
overskudd på ca kr. 47.000,-. Det var budsjettert med et overskudd på 22.000,-, så 
dette må vi være fornøyd med . Bokført egenkapital i laget er på ca kr. 380.000,-. 
 
Etter gjennomgangen av regnskapet ble det satt søkelys på hvor mye ressurser klubben 
bruker på etablering og drift av anlegg, noe som alle kommunens innbyggere og 
besøkende nyter godt av –ikke bare klubbens medlemmer. Det ble stilt spørsmål om 
ikke dette burde være et offentlig ansvar, slik at klubben kunne konsentrere seg om å 
stimulere og opprettholde aktivitet innenfor aktuelle idrettsgrener. Årsmøte 
konkluderte med at klubben må markedsføre sin rolle og synliggjøre sin betydning i 
Rindalssamfunnet bedre. 

 
Forslag :  Styret foreslår å avsette kr. 20.000,- av årets overskudd til framtidige 
investeringer, slik at kontoen får en beholdning på kr. 80.000,-.  
Styret foreslår at årsmøtet godkjenner regnskapet. 

  
Vedtak : Årsmøtet vedtok å avsette kr. 20.000,- av overskuddet til 

investeringskontoen. Regnskapet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
Sak 11.  Lov for klubben 
  
 Forslag til lov for klubben ble gjennomgått av sekretær Lars Olav Lund. 

Det ble også opplyst at loven må sendes over til idrettskretsen for godkjenning etter at 
årsmøtets behandling av lovforslaget. 

  



Arne Landsem foreslo å ta med innledende del av klubbidèen inn under § 1 (Formål). 
 

Vedtak: Årsmøtet vedtok loven enstemmig med følgende tillegg under §1 (Formål);  
I.K. Rindals-Troll skal være en klubb som gir aktivitetstilbud til flest mulig 
innen sitt geografiske område. Tilbud om aktivitet vil bli gitt innen de gruppene 
som klubben organiserer. Et overordnet mål er å gi aktivitetstilbud til 
medlemmene samt arbeide for trivsel og samhold. 

 
 
 
Sak 12.  Klubbidè 
  
 Forslag til klubbidè ble gjennomgått av leder Per Kristian Øwre. 
  

Willy Karlstrøm foreslo å erstatte ”alkohol” med ”rusmidler”. I denne sammenhengen 
ønsket han at forbudet også skulle gjelde røyk.  
Rolf Ole Kvernberg foreslo å bytte om på klasseinndelingen slik at alder står først, 
med klasse i parentes.  
 
Ved avstemning ble endingene vedtatt, med unntak av forslaget om røyk. Det forslaget 
falt med 20 mot 7 stemmer.. 
 

 Vedtak :   Forslag til klubbidè ble enstemmig vedtatt, med følgende endringer; 
- ”alkohol” erstattes med ”rusmidler” og klasseinndelingen byttes om 
slik at alder står først.   

 
 
Sak 13.  Innkomne saker og forslag, 1 sak; 

  ”Rindal Fotball” –samarbeidsavtale med IL Rindøl   
  

Forslag til samarbeidsavtale ble utdelt til årsmøte og gjennomgått av fotballeder Rune 
Løfald. Avtalen var til orientering, og vil i første omgang omfatte aldersbestemte lag.  

 
Vedtak: Et enstemmig årsmøtet ga sin støtte til videre arbeid med 

samarbeidsavtalen, og har tro på at dette kan sikre et tilbud og fortsatt 
aktivitet på aldersbestemte lag. 

 
 
Sak 14.   Medlemskontingent og aktivitetsavgift år 2001 
  

Styret foreslår følgende medlemskontingent og aktivitetsavgift for 2001. Satsene 
holdes uendret fra i fjor. For trim foreslås det en avgift på kr. 400,- pr. halvår for 
deltakere som er medlem i andre idrettsklubber: 

  
Medlemskontigent: 
Familiekontingent   kr. 150,-  (foreldre m/barn født 1985 og senere) 

 Voksne    kr.   70,-  (17 år og eldre, født 1984 og tidl.) 
 Barn     kr.   50,-  (16 år og yngre, født 1985 og senere) 
 



 Aktivitetsavgift: 
 Aldersgruppe 10 og 11 år  kr. 200,- 
 Aldersgruppe 12 t.o.m. 15 år  kr. 300,- 
 Aldersgruppe  16 år og 17 år  kr. 600,- 
 Aldersgruppe 18 år og eldre  kr. 750,- 
 
  
 Trim     kr. 300,- pr. halvår. 
 Trim –medl. i andre idrettslag kr. 400,- pr. halvår. 
 

 Det ble en diskusjon om aktivitetsavgift for deltakere i trim som ikke er medlem av 
klubben. Det ble presisert at en forventer at deltakere i trim er medlem i klubben, men 
at det åpnes for unntak for de som er medlem i andre idrettslag (f.eks ØSIL, Rindøl). 
De må da betale en noe høyere aktivitetsavgift siden de ikke betaler kontingent.  

 
Vedtak : Styrets forslag til kontingent og aktivitetsavgift for 2001 ble enstemmig 

vedtatt. 
 
 
Sak 15.  Budsjett 2001 

 
Magne Bjørnstad la frem styrets forslag til budsjett for 2001 (vedlagt sakspapirene, 
sammen med regnskap). 
 
Budsjettet legger opp til en inntekt på kr. 1.097.800,-. Det er budsjettert med kr. 
576.200,- i stevne/aktivitetsutgifter, kr. 88.500,- i administrasjon/møteutgifter, kr. 
172.000,- til anlegg/maskiner-drift og investeringer og kr. 238.500,- til utgifter 
inntektsbringende tiltak. Det er beregnet kr. 5.000,- i finansinntekter. Budsjettes gjøres 
opp med et overskudd på kr. 27.600,-. 

  
Det ble tatt opp en diskusjon om hva en skulle gjøre for å få større oppslutning om 
enkelte arrangement. Det ser bl.a ut som om det er vanskelig å få nok oppslutning om 
to Dansegallaer. Magne Løset mente vi burde satse på lokale krefter på en av disse 
dansefestene; lokale band kombinert med andre kulturinnslag. Det var enighet om at 
slike arrangement må planlegges i god tid og at det var viktig å skape en positiv 
holdning i forkant.  
 
Forslag fra styret : Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett, som viser et samlet 
overskudd på kr. 27.600. 

 
 Vedtak : Det fremlagte budsjettet for 2001 ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Rindal 16. november 2000 

 
 
             
Torbjørn Bjørnås  Magnar Ingebrigtsli  Lars Olav Lund, sekretær 
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