
 
 
 
 
ÅRSMØTE I IK RINDALS-TROLL 2005 
 
IK Rindals-Troll avholdte sitt årsmøte torsdag 24.november 2005 kl 19:00-21:30 i Attanova, 
Rindalshuset. 
13 av klubbens medlemmer møtte frem. 
Leder Håkon Fredriksen ønsket alle velkommen.  
 
 
Sak 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 
 Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig godkjent. 
 
Sak 2. Valg av møteleder og sekretær 
 Forslag møteleder: Håkon Fredriksen 
 Vedtak: Håkon Fredriksen enstemmig valgt. 
 
 Forslag sekretær: Vigdis Trønsdal 
 Vedtak: Vigdis Trønsdal enstemmig valgt. 
 
Sak 3. Valg av to til å skrive under møteboka 
 
 Forslag: Laila Eidnes og Johan Landsem 
 Vedtak: Laila Eidnes og Johan Landsem enstemmig valgt.. 
 
Sak 4. Valg 
 
Valgkomiteen ved Morten Møller la fram følgende forslag: 
AU 

Leder:   Magne Bjørnstad  2005-2006  ny 
Nestleder:  Rune Løfald   2004-2006  
Økonomi:  Laila Eidnes   2005-2007 ny 
Sekretær:  Vigdis Trønsdal  2005-2006  gjenvalg 
Styremedlem:   Morten Møller   2004-2006  

 
GRUPPESTYRENE: 
 
FOTBALL: 
 Leder:   Marianne Løset  2005-2006 ny/intern rokkering
 Nestleder:  Rolf Ole Kvernberg  2004-2006  
 Sportslig leder:  Paul Lilleløkken  2004-2006  
 Anlegg:  Lars Mikkelsen   2004-2006  
  
TRIM/ORIENTERING: 

Leder:   Njål Fiske   2005-2007 gjenvalg 
Medlem:  Aud Gunvor Helgetun  2004-2006  

 Medlem:   Lars Olav Lund  2005-2007  ny 
 Turstigruppa:  Harald Solvik   2005-2007 gjenvalg 
 Turstigruppa:  Bård Magne Sande  2004-2006  
 
FRIIDRETT:  

Leder:   Oddbjørn Heggem  2005-2007 gjenvalg 



 Medlem:  Kjetil Fagerholt   2005-2007  gjenvalg 
 Medlem:  Bente Svinsås   2004-2006   
 Medlem:  Stein Ivar Børset  2004-2006  
 
Trollbanen: 

Leder:  Erlend Romundstad  2004-2006  
 Medlem:   Per Jarle Eide   2005-2007 gjenvalg 
 Medlem:  Olav Reitan   2004-2006  
 
Rinnvollen:  

Leder:   Nils Ragnar Bjørnås  2004-2006  
 Medlem:  Ståle Smevoll   2004-2006  
 
Tørsåsløa:  

Leder:   Lasse Skjølsvold  2005-2007  gjenvalg 
 
Revisorer:   Kirsti Helgetun  2005-2007 ny 
    Gjertrud Kvam   2004-2006  
 
Rindalstrollè redaktør:  Arnhild Fagerholt  2005-2007 gjenvalg 
 
 
Kommentar fra valgkomiteen: 
Valgkomiteen legger fram forslag på personer til alle verv som er på valg. I arbeidet er det gjort en del valg som 
endrer sammensetningen i enkelte av styrene.  

1) Valgkomiteen foreslår at fotballstyret reduseres fra 6 til 4 medlemmer. Dette er i samråd med dagens 
fotballstyre.  Endringen går på at vervene ansvarlig yngres og ansvarlig senior slås sammen til et verv; 
Sportslig leder, og at sekretærfunksjonen faller bort og ivaretas internt i styret ved egen 
arbeidsfordeling. Bakgrunnen for dette er bl.a. at store deler av aktiviteten er nå knyttet til 
samarbeidsstyret i Rindal Fotball, og at det derfor virker noe ”unødvendig” å ha så mange i eget 
fotballstyre.  Størrelsen på fotballstyret er nå på samme nivå som handball, ski og friidrett, som er blitt 
redusert tidligere. Det bør bemerkes at slik situasjonen er nå vil hele fotballstyret stille til valg ved neste 
årsmøte, noe som kan bli en utfordring. 

2) Vervet som sekretær i AU velges i ett år i stedet for to år.  Dette fordi det fra valgkomiteens side føles 
viktig med kontinuitet i AU, og da det var ”fare” for utskifting av alle tre personene som har innehatt de 
tre hovedvervene samtidig ble det gjennomgått ”forhandlinger” for å slippe en slik situasjon. Men det 
vil bli samme utfordring her som i fotballstyret, da 4 av 5 verv vil være på valg samtidig ved neste 
årsmøte.  

3) Anleggstyret for Rinnvollen er foreslått redusert fra 3 til 2 personer. Dette er i samråd med dagens 
anleggsleder, og ut i fra arbeidserfaringer siste år.  

 

 
Vedtak: Valgkomiteens forslag ble enstemmig valgt.  
 
Sak 5. Valg av 4 utsendinger til årsmøtet i Rindal Idrettsråd 
 

Forslag: Nyvalgt leder Magne Bjørnstad, nyvalgt økonomileder Laila Eidnes, sekretær Vigdis 
Trønsdal og styremedlem i AU Morten Møller  

 
Vedtak :Magne Bjørnstad, Laila Eidnes, Vigdis Trønsdal og Morten Møller  enstemmig valgt. 

 
 
 
Sak 6. Årsmeldinger for fotball, friidrett, økonomi, trim/orientering, styrets arbeid og 
barneidrett. 
 



Årsmeldingene ble gått igjennom av: 
 Fotball:   Yngve Bakken 
 Friidrett:   Tor Jarle Bolme 
 Økonomi:   Håkon Fredriksen 
 Trim/orientering:  Håkon Fredriksen 
 Styrets arbeid:  Vigdis Trønsdal 
 Barneidrett:  Morten Møller 
 
I tillegg til de ovenstående årsmeldingene har også Turstigruppa skrevet årsmelding. Den ble lest opp 
av Harald Solvik. 
Harald Solvik kommenterte også at turstigruppa ikke er nevnt i årsmeldingen til trim/orientering. 
Turstigruppa er underlagt trim/orientering, men har ikke blitt innkalt til et eneste møte i 2005. De har 
heller ikke blitt spurt om å levere noe årsmelding. 
 

Vedtak: Årsmeldingene ble godkjent, men AU må ta tak og jobbe med å få til en bedre 
samkjøring av trim/orientering og turstigruppa så den fungerer bedre.  
Det har vært veldig lite aktivitet i trim/orienteringsgruppa i året som har gått. 
 

Sak 7. Regnskap 2005 
 
Håkon Fredriksen gikk igjennom regnskapet for 2005 , og revisjonsrapporten. 
 

Forslag til vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet. 
Vedtak: Regnskapet ble enstemmig vedtatt, men med følgende kommentarer:  
Avd. Fotball: IK Rndals-Troll deler inntekter og utgifter med IL Rindøl i Rindal Fotball. 

Disse fordelingen var ikke ferdige pr 31.10.2005, og det fører til at inntektene blir kr.17000 
lavere og utgiftene kr.21 000 lavere enn i regnskapet som foreligger. Dette fører til at 
overskuddet blir 4000 større. 

 
Sak 8. Innkomne saker og forslag 
Ingen saker innkomne innen fristens utløp. 
 
Sak 9. Medlemskontingent og aktivitetsavgift 2006  
 
Håkon Fredriksen la frem følgende for medlemskontingent og aktivitetsavgift for 2006. Satsene holdes 
uendret fra i fjor. 
 
Medlemskontingent: 
Familiekontingent: kr. 200,-  (foreldre og barn der barn er født i 1990 og senere) 
Voksne:  kr. 100,- (17 år og eldre, født i 1989 og tidligere) 
Barn:   kr.   50,- (16 år og yngre, født i 1990 og senere) 
 
Aktivitetsavgift: 
Aldersgruppe 10 og 11 år:  kr. 225,- 
Aldersgruppe 12 t.o.m 15 år:  kr. 325,- 
Aldersgruppe 16 og 17 år:  kr. 650,- 
Aldersgruppe 18 år og eldre:  kr. 800,- 
 
Trim     kr. 350,- pr halvår 
Trim – som ikke er medlem  kr. 450,- pr halvår 
 
Vedtak: AU sitt forslag til kontingent og aktivitetsavgift for 2006 ble enstemmig vedtatt.. 
 
Sak 9. Budsjett 2006 
 



Håkon Fredriksen la frem styrets forslag til budsjett for 2006. 
Budsjettet legger opp til en inntekt på kr. 1.143.000,-. Det er budsjettert med kr. 578.500,- i 
stevne/aktivitetsutgifter, kr. 60.000,- i administrasjon- og møteutgifter, kr. 254.500,- til 
anlegg/maskiner-drift og investeringer og kr. 255.000 til utgifter inntektsbringende tiltak. Det 
er beregnet kr. 6000,- i finansinntekter. Budsjettet gjøres opp med et overskudd på kr. 1000,-. 

 
Forslaget til budsjett ble diskutert og følgende ble bemerket: 

 
Medlemsinntektene kan med fordel deles opp i Aktivitetsavgift og medlemskontingent i 
senere budsjett. 

 
Spørsmål fra salen om det var avsatt noen penger i budsjettet til oppfrisking av I.K Rindals-
Troll sine sider på Trollheimsporten. Det er det ikke. Om det er aktuelt å gjøre noe med sidene 
kan tas opp som sak i det nye styret. 

 
Forslag til vedtak: Årsmøtet vedtar styrets forslag til budsjett, som viser et samlet overskudd 
på kr. 1000,- 

 
 Vedtak: Det framlagte budsjettet for 2005 ble enstemmig vedtatt.. 
 
 
Etter årsmøtet ble det overrakt blomster og takk til de i styret som var på valg:  
Yngve Bakken, Håkon Fredriksen og Vigdis Trønsdal. I tillegg fikk hun også tildelt fat for 5 år i AU. 
Njål Fiske, Roar Morten Eriksen og Oddbjørn Heggem var ikke tilstede. 
 
 
 
 
Rindal, 24.november 2005  
 
 
 
_____________________ ______________________  __________________ 
Vigdis Trønsdal  Laila Eidnes    Johan Landsem  
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