05.09.2017

Referat fra styremøte 04/17 i Rennebu Idrettslag 05.09.2017 kl. 19:30.
Frivilligsentralen i Rennebu.
Til stede: Mari Ytterhus, Lars Brattset, Ragnhild L Øverland, Arild Bruheim, Mona Schjølset(vara
for Olav Stavne), Kjetil Værnes, Ingvild L Meslo, Håvard Rønning(vara for Eli Irene Grøtte), Atle
Rikstad(sekretær)

Saksliste:
Sak 21.17
Vedtak:

Godkjenning/underskrift av protokoll fra forrige styremøte 03/17
OK

Sak 22.17

Info fra leder/arbeidsutvalg.
Voll skole
Spørsmål om deltakelse i interimstyre, og evt. medeierskap
i skolebygning. Ikke aktuelt for RIL
Har alle bestilt halltid til vinteren innen fristen? OK.
Politiattester. Ikke ferdig, men alle er i gang. NB! VIKTIG!
Idrettsregistreringen.
Skal over på godkjent medlemsregister som har tilknytning til
idrettsforbundet innen utgangen av 2017. Gruppene kan velge
å legge inn dette selv i medlemsregisteret, eller sende lister
med navn til forretningsfører. Påminnelser vil bli utsendt.
Utføre pålagte oppgaver.
NB! Det er viktig at alle i styret utfører de oppgaver de blir
pålagt til rett tid.

Sak 23.17

Aktivitetspark
Frist for å komme med innspill er i ferd med å gå ut.
Styret er enige i at det viktigste er å sikre at det blir et stort nok areal for
fotball med en 7-er kunstgressbane og evt. småbaner med vant.
Kjetil tegner forslag på kartet og sender ut på mail.

Vedtak:

Sak 24.17

Vedtak:

Samarbeids-/sponsoravtaler.
Kraftlaget: Avtale klar. Utbetalingsanmodning sendes Kraftlaget
06.09.2017.
Intersport: Kjetil har drøftet saken muntlig med Terje Volden i Intersport.
Ny orientering på neste møte.
Meldal Sparebank: Forslag til avtale kommet.
Nestleder sørger for at avtalen er klar til neste møte.
NB! Viktig at bannere, skilting, logoer etc. følges opp ihht. det som står
i avtalene.

Sak 25.17

Økonomi.
Gruppene/hovedlaget orienterte om regnskapene så langt i 2017.
NB! De gruppene som ikke la fram regnskap sender dette til leder Mari.

Sak 26.17

Sak fra håndball.
Godtgjørelse til trenere/lagledere og evt. andre verv.
Alle gruppene med trenere orienterte om sine rutiner med
godtgjørelser.
Enighet i styret om at hver gruppe bestemmer selv evt. godtgjørelser
til trenere/lagledere og andre med verv.

Vedtak:

Sak 27.17

Vedtak:

Sak 28.17
Vedtak:

Sak 29.17
Vedtak:

Sak fra Fotball.
Fotballgruppa har ønske om plenrobot til Frambanen. De har fått
pristilbud.
Hovedlaget synes det er positivt med plenrobot til klipping av Frambanen.
Fotballgruppa tar kostnadene for investeringen.

Rennebu overtrekksklær.
Oversikt over restlager lagt fram.
Restlageret selges ut til halv pris. Annonsering gjøres via Facebook og
Rennebu.com/hjemmesiden til RIL. Bygdasenteret selger av restlageret fram
til høstferien ca. Styret tar så en avgjørelse på videre salg av det som evt. er igjen.

Julekalender.
Skal RIL selge julekalendere i år?
RIL selger julekalendere som i fjor: 500 stk à kr. 100.
Nestleder og forretningsfører organiserer bestilling og salg m.v.

Sak 30.17

Forslag på kandidat til Årets Ildsjel
To kandidater foreslått på møtet.
Det er fortsatt mulighet til å sende inn flere forslag til Idrettsrådet (Mari)

Sak 31.17

Eventuelt.
-Styret bestemte at protokoller/referat fra styremøtene skulle legges ut
på hjemmesida etter godkjennelse av styret.
-Fotball: Spørsmål om fotballgruppa skal «overta» minifotball fra
idrettsskolen? De to gruppene snakker sammen om dette. Saken tas
opp igjen senere.
-RIL bevilger kr. 500 til leder for innkjøp av dataskriver.

Neste møte: Onsdag 4. oktober kl. 19:00

