
 
 
 

ÅRSMELDING IK RINDALS-TROLL 2003 
 
 
Arbeidsutvalget (AU) i IK Rindals-Troll har i 2003 hatt følgende sammensetning : 
Leder :   Gunnhild Strupstad 
Nestleder :   Rune Løfald 
Sekretær :   Vigdis Trønsdal 
Økonomi :   Håkon Fredriksen 
Styremedlem/ansv. 
for barneidretten :  Kjersti Bolme 
 
I tillegg til AU har avdelingslederne utgjort styret i klubben. Ledere i avdelingene har 
vært : 
Ski :   Johan Landsem  
Håndball :   Arnfinn Fivelstad  
Fotball :  Yngve Bakken 
Friidrett :  Oddbjørn Heggem 
Trim /Orientering : Kirsti Barbo Landsem 
 
Møter. 
Det har vært 3 møter i AU, hvor 3 saker er behandlet. 
Styret har hatt 9 styremøter, og behandlet til sammen 63 saker. 
 
Halvårsmøtet ble holdt i Attanova torsdag 22. mai 2003.  12 av klubbens medlemmer møtte. 
I tillegg til vanlige halvårsmøtesaker ble det informert om turstigruppa sitt arbeide med 
barnevennlige turmål. 
 
Saker. 
Noen av sakene som har vært behandlet i AU og styret i 2003 er : 
Sak S 05/2003  Rinnvollen 
Sak S 14/2003  Opprydding Trollheim/ videre arbeid på lageret 
Sak S 17/2003  MOT 
Sak S 23/2003  Sigurd Røens Idrettspris 
Sak S 24/2003  Sponsoravtaler 
Sak S 47/2003   Yngres meldlemsfest 
Sak S 53/2003  Forberedelser til årsmøtet    
Sak S 54/2003  Musikk til sommerarrangementene 2004 
 
Økonomi og Nytt siden sist har vært faste saker på styremøtene. 
 
Arrangement. 
Kulturvukku: Som tidligere år var også Bøgdakvelden en suksess i år. Det ga et overskudd 
på kr.28 000 til hver klubb. På bygdakvelden ble Lars Hol Moholdt tildelt Sigurd Røens 
idrettspris noe som var vel fortjent. Han sto også for klubbens sportslige høydepunkt i år ved 
å bli junior norgesmester på ski i Mo i Rana. 
Det ble arrangert fest med Dirty Boots under kulturvøkku, og den ga et overskudd på  



ca kr. 30 000. 
Rindalsfestivalen: Fest med Stage Dolls ble en suksess. Mye folk, og festen ga et overskudd 
på ca 125 000.  
Det ble arrangert fotballturnering samme helg. Gubbelag på lørdag og turnering for de yngste 
søndag. Dette var to vellykkede arrangement som ga i overkant av kr. 20 000 i overskudd til 
sammen. 
 
Småtrolluka : Veldig bra deltakelse også i år, 270 deltakere. Det ble satt en øvre grense over 
hvor mange som kunne være med, så ikke alle som meldte seg på fikk plass. 
 
Dansegallaer/dansefester ble det ikke arrangert i år pga av at det ikke ble noen suksess i fjor. 
 
Basar: Årets basar ble arrangert 29.april. 
 
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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