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

Referat 01/19 arbeidsutvalget Rennebu idrettslag
19.02.19 kl. 19.30-21.00
Tilstede: Mari Ytterhus, Oddvar Myrmo og Hanne Krogstad
Sak 1: Om telling i gruppene
•
•

Alle gruppene har levert liste over medlemmer innen fristen, unntatt en. Disse listene må
sjekkes opp imot medlemsregisteret.
Hva gjør vi dersom navn ikke står på fra medlemsregisteret? Kan det bli reduksjon i LAMmidlene?

Sak 2: Medlemsregister
•

•

Mye arbeid med å rydde i medlemsregisteret. Eli Hårstad, May Grethe Solberg og Mari
Ytterhus har vært på kurs. Medlemmer er nå lagt inn som familier, slik at det kun blir sendt
ut 1 faktura pr familie gjennom Spoortz. Det vil bli en differanse i systemet ut i fra tidligere
utsendt faktura.
Det vil bli laget en ny knapp på rennebu.com for «Bli medlem», som linkes opp mot et skjema
som må fylles ut. Skjemaet sendes via e-post (til RIL) til godkjenning, før det går inn i Spoortz.

Sak 3: Regnskap
•
•

Regnskapshuset har etterspurt noen manglende billag, dette følges opp av Mari.
Gruppene må selv følge opp eventuelle purringer eller faktura om det er aktuelt.

Sak 4: Hederskveld
•

I følge servicetorget på kommunehuset skulle det ikke være hederskveld i 2019. Nå viser det
seg at dette likevel er under planlegging. Uklart på hvilken måte, hvem og når dette er tenkt.
Mari følger opp.

Sak 5: Utdeling av priser i Rennebu idrettslag
•
•

Hva ønsker vi å fremsnakke, hva står idrettslaget for?
Eventuelle forslag om endringer må opp som sak i årsmøtet.

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

Sak 6: Om årsmøte i hovedlaget og forslag til saker
•
•
•
•
•

Dato årsmøte blir 26.03.19
Endring i vedtektene §12, pkt 10 c)
Lage nytt organisasjonskart (Hanne)
Regnskap 2018 og budsjett 2019 (Oddvar)
Årsmelding, invitasjon, ordstyrer m.m (Mari)

Sak 7: om årshjul 2019
•
•

Behov for å korrigere årshjul fra 2018
Sjekke at detaljer i sponsoravtalene også fremkommer i årshjulet (Mari)

Sak 8: om sportsreiser
•
•

Pris for reise og opphold i idrettslag- og utøversammenheng er forholdsvis kostbart. Det er
gode muligheter for å få i billigere billetter som privatperson.
Forslag om å ikke gå inn i avtaler med SAS med flere.

Sak 9: om søknad momskomp.- anlegg
•

Er dette noe som gruppene skal følge opp? (Oddvar undersøker)

Sak 10: om kontingent 2019
•
•

Er under utarbeidelse
Viktig at faktura inneholder info om at «eventuell beskjed om utmelding kan ha kommet på
avveie»

