Rennebu il
Myrveien 4
7391 Rennebu
rennebu.idrettslag@gmail.com

03 Referat fra Arbeidsutvalget, 21.09.20 kl. 19.30-21.30
Tilstede: Mari Ytterhus, Oddvar Myrmo og Hanne Krogstad

Sak 14/20: Ildsjel 2020
Forslag må sendes idrettsrådet så fort som mulig. I statuttene står det «tilrettelegging for
barn og ungdom innenfor idrett» og «må være medlem i idrettslaget».

Sak 15/20: Medlemskontingent
Det er mange som ikke har betalt, purringer sendes ut etter hvert.

Sak 16/20: Økonomi
Forsikring: Litt uklart om det er hovedlaget eller skigruppa som bør være mottaker av
autogiro for tråkkemaskina. Eventuelt kan en intern overføring fra skigruppa til hovedlaget
være en løsning.
Sponsoravtale: Forslag til ny avtale med Intersport legges frem på neste styremøte i
hovedlaget. Avtale med Orkla Sparebank er under utarbeiding (endring i støtte, ingen
særavtaler), legges sannsynligvis frem på neste styremøte.
Kompensasjon fra idrettsforbundet for inntektstap ved koronaavlyste arrangement: hvilke
grupper søkt om dette?

Sak 17/ 20: Eksponering sponsorer
RIL må ha en mer synlig profilering av sponsorer. I den sammenheng foreslås det at
hovedlaget kjøper inn et pop-up telt og får på logo til sponsorer og RIL. Kan brukes på
kunstgressbanen, skiarenaen, og under andre arrangement.
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Sak 18/20: Politiattest
Leder i RIL skriver under skjema for bekreftelse, som gruppelederne har ansvar for å dele ut
til aktuelle. De det gjelder må selv søke om politiattest på politiet.no. Politiattesten skal
fremvises til leder eller annen kontaktperson i den aktuelle gruppen. Viktig at gruppene selv
har system for denne prosessen. Gruppeleder har ansvar for å sende en oppdatert
oversiktsliste til AU. Au skal sitte med totaloversikten for RIL, og dokumenterer dette i
klubbadmin.

Sak 19/ 20: Adventskalender
AU bestiller 500 stk, og koordinerer som sist; premier, selgere, roder, vipps.

Sak 20/20: Nettbutikk
Info om at nettbutikken åpnes er allerede lagt ut på fb-gruppene.

Sak 21/21: Rennebuhallen
AU blir kontaktpunktet for kommunikasjon med Rennebu kommune om smittevern i
Rennebuhallen. Kommunen lager rutiner for bruk av hallen, som AU videreformidler til
hovedlaget og på aktuelle fb-sider.

