
 
 
 
 

 
 

ÅRSMELDING IK RINDALS-TROLL 2001 
 
 
Arbeidsutvalget (AU) i IK Rindals-Troll har i 2001 hatt følgende sammensetning : 
Leder :   Magne Bjørnstad 
Nestleder :   Kjersti Bolme 
Sekretær :   Vigdis Trønsdal 
Økonomi :   Gunnhild Strupstad 
Styremedlem/ansv. 
for barneidretten :  Tove Holsæter Bolme 
 
I tillegg til AU har avdelingslederne utgjort styret i klubben. Ledere i avdelingene har 
vært : 
Ski :   Johan Landsem  
Håndball :   Mette Skjølsvold Aasen  
Fotball :  Rune Løfald 
Friidrett :  Oddbjørn Heggem 
Orientering :  Magne Moholdt 
Trim :   Arnfinn Berdal 
 
Møter. 
Det har vært 1 møte i AU, hvor 1 sak er behandlet. 
Styret har hatt 10 styremøter, og behandlet til sammen 63 saker. 
 
Halvårsmøtet ble holdt i Attanova tirsdag 22. mai 2001.  15 av klubbens medlemmer møtte. 
I tillegg til vanlige halvårsmøtesaker ble Rindal kommunes rullering av arealplan diskutert, 
noe som resulterte i et innspill fra I.K Rindals-Troll til kommunen. 
 
Saker. 
Noen av sakene som har vært behandlet i AU og styret i 2001 er : 
 
Sak S 14/2001  Kjøp av snøscooter 
Sak S 16/2001  Klubbens forsikringer 
Sak S 22/2001  Framtidige sponsoravtaler 
Sak S 27/2001  Sponsoravtaler – resultat av forhandlinger 
Sak S 35/2001  Rullering av kommunens arealplan–hva vil R-T(sak på halvårsmøtet) 
Sak S 47/2001  Brev fra Rindal kommune om avståelse av grunn – gangveg bak banken 
   /kommunehuset. 
Sak S 49/2001  Medlemsfestene – organisering/komiteer. 
Sak S 57/2001   Forberedelser årsmøtet 2001 
Sak S 61/2001  Budsjett 2001  
Økonomi og Nytt siden sist har vært faste saker på styremøtene. 



 
Arrangement. 
Kulturvukku: Bygdakvelden ble et vellykket arrangement også i år. Ca.600 biletter ble solgt, 
noe som gav i overkant av kr.33 000 på hver klubb. 
Ellers ble kulturvøkku noe amputert p.g.a. avlysning av arrangement (fotballkamper og 
utefest). Festen ble flyttet fram ei helg, og det ble solgt ca 430 biletter, noe som gav  
Et bra overskudd.  
 
Rindalsfestivalen: Fest med gruppa Fark lørdag 4.august.Det var dårlig vær, og det ble solgt 
ca 250 biletter slik at festen ga et lite overskudd. 
Det ble arrangert fotballturnering samme helg. Gubbelag på lørdag og turnering for de yngste 
søndag. Mye mat ble solgt tross veldig dårlig vær på søndagen. 
 
Småtrolluka : Bra deltakelse også i år. Småtrolluke-stipend til Ragnhild Gulbrandsen. Flott 
dramaforestilling med hele 22 nummer. 
 
Det ble også arrangert to Dansegallaer/dansefester i løpet av året. I februar ble det solgt 217 
biletter. Dette ga et overskudd på kr.30 000. På dansefesten i oktober var det derimot lite folk 
som møtte opp.  
 
Det vises til årsmelding økonomi og avdelingenes årsmeldinger om de sportslige aktivitetene. 
 
Takk til alle som har støttet klubben som tillitsvalgt, ved dugnad, som komite eller deltaker!! 
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