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

Referat 03/ 19 styremøte hovedlaget Rennebu idrettslag
05.11.19 kl. 19.30-21.30

Tilstede: Mari Ytterhus, Arild Bruheim, Tone Eithun, Olav Stavne, Oddvar Myrmo, Ragnhild
Øverland, Otte Hårstad og Hanne Krogstad.

08/ 19 Gjennomgang av referat fra AU-møte
Viktig at eventuelle innspill til referatet kommer i forkant av hovedlagsmøtene. Det er få møter i
løpet av et år, men det blir ekstra møter om nødvendig.

09/ 19 Årshjul hovedlaget
•
•

Ingen innspill
Viktig at vi tar det i bruk i 2020, for å kvalitetssikre det.

10/ 19 Økonomi hovedlaget
•
•
•
•
•
•
•

Få bilag, ca. på budsjett
Sponsorutbetalinger fra Orkla sparebank dersom vi har bilag som viser utgifter til draktsett
(fotball?)
Noen sponsorfakturaer skal ut
Stadionuret på kunstgressbanen må opp, hvis ikke blir det konsekvenser for
sponsorutbetalinger i 2020
Salg av julekalendere i slutten av november
Utbetalinger til gruppene på slutten av året, etter avtalt fordelingsnøkkel
AU vil utarbeide et skriv om medlemskap og forsikring

Økonomi gruppene
•
•

Ser greit ut
Ingen spesielle utfordringer

11/ 19 Om aktivitetsparken og ballbingen
•
•

Den nye ballbanen vil bli islagt i vinter
Løpebanen blir dyrere enn budsjettert
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•
•
•

Drøfting rundt garderobe/ kiosk/ wc
Rennebu kommune har fått tilbud om å overta ballbingen, men de har ikke svart
enda.
Det er registret bilkjøring med rally-stil på området, dette blir formidlet til
kommunen.

12/ 19 Om turn, info fra Tone
•
•
•

Det er vanskelig å få tak i trenere, så «prosjekt turn» blir foreløpig lagt på is.
Mange interesserte, men det krever ildsjeler for å få i gang og dra aktiviteten videre.
RIL håper at dette kan modnes, og tas tak i fremover!

13/ 19 Om turterrenget på østsida, info fra Arild
•
•
•
•

Det er planlagt en viltovergang over ny E6
Tidsperspektivet og løsninger er uklare
Forslag om at Kjetil og Arild ber om et møte med Nye veier om detaljer
Drøfting rundt tilrettelegging for ekstra parkering på vestsida, når østsida blir utilgjengelig for
løypekjøring

14/ 19 Om Intersport-avtalen
•
•
•

Avtalen går ut dette året og må reforhandles
Forslag om representanter fra at ski- og sykkelmiljøet tar ansvar for dette (Kjetil/ Tommy?)
Bør ha bedre vilkår og mer sykkelutstyr, profileringen bør også reforhandles

15/ 19 Info fra gruppene
•
•

Håndball: bannere i hallen må ned etter hvert arrangement. Dette blir begrunnet med
kjøpepress og at størrelsen ikke passer der de henger. Det vil bli sendt forespørsel til KVO og
Kraftlaget om ønsket størrelse, og gruppa håper dermed bannerne kan henge permanent.
Fotball: orienterte om at gruppa ble spurt om å ha RBK-fotballskole hvert 2.år. Det er ikke
mulig pga sponsoravtalene.

16/ 19 Eventuelt
•

Ragnhild Ø. deltar fra RIL på prosjektdag om livsmestring og helse for barn og unge 22.11.19.

