
 

 

 

01 Referat styremøte hovedlaget 02.03.21 kl. 19.00-21.00 

Tilstede: Mari Ytterhus, Oddvar Myrmo, Tone Eithun, Arild Bruheim, Oddveig Uv Værnes, 

Ingvild Meslo, Kjetil Værnes og Hanne Krogstad. 

 

 

Sak 01/21: Info fra AU 

• Sponsoravtale med Orkla sparebank og Kraftlaget er på plass, TrønderEnergi gjenstår 

Viktig at skilt er på plass og i henhold til avtalene. 

• Det viser seg at 3 år gamle politiattester blir avslått ved fornying 

• Status medlemsregister, mange har betalt inn medlemsavgift i det siste, 749 

medlemmer pr i dag. 

• Ny kommuneplan om fysisk aktivitet, og idrettslaget har fått henvendelse om å delta. 

RIL mener dette er kommunens ansvar, men kan bidra i høringsprosessen.  

• Årsmøter fremover: allidrett har gjennomført, ski- og skiskyting 04.03.21, friidrett 

08.03.21, trim/ sykkel 09.03.21, håndball 11.03.21, fotball 16.03.21 og hovedlaget 13. 

april. Forslag om å invitere Rennebu kommune for å informere om kommuneplan, 

samt avklare forventninger for samarbeidet med idrettslaget.   

Husk å sende underskrevet protokoll med valg til rennebu.idrettslag@gmail.com og 

kopi til Mari.  

• Mari delta på et infomøte med AIK 

 

Sak 02/ 21: Info fra gruppene 

• Allidrett: aktivitet før jul, med mye organisering ifm smitteverntiltak. Poengrenn 

gjennomført, og planlagt aktivitet i hall fra 18. mars. Diverse utstyr er innkjøpt. Har 

søkt om støtte til familier med lav inntekt. 

• Trim/ sykkel: Veldig mye aktivitet gjennom Trimpoeng-appen, topptrim planlegegs. 

• Friidrett: Lite aktivitet i 2020, men det planlegges terrengløp. Usikkerhet rundt 

Nerskogsløpet. Påmeldt lag i Holmenkollstafetten, om det blir. 

• Fotball: Usikkerhet rundt sesongstart. Lage er påmeldt, men ingen terminlister enda.  

• Ski og skiskyting: Det er aktivitet på klubbnivå. Det planlegges ny skistuggu. 

Tråkkemaskina er nedbetalt. Burennet avlyst. 

Viktig at vi finner alternativ for vanlig aktivitet i koronatiden. 
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Sak 03/ 21: Om organisasjonsplan 

Gruppene har fått mulighet til å komme med innspill til førsteutkast av organisasjonsplan for 

idrettslaget. Disse tas med i det videre arbeidet. 

 

Sak 04/ 21: Forslag til godtgjøring 

 

Vedtak: styret godkjenner forslag til godtgjøring for verv og oppgaver. I tillegg skal også 

styremedlem i AU godtgjøres med kr 2500 pr år. Arbeidet med regnskap og medlemsregister 

må ikke gjennomføres av de tre vervene i AU, men kan utføres av andre.  

Dette blir også skrevet inn i årsmeldingen og budsjettet. 

 

Sak 05/ 21: Om epostadresse til gruppene 

Det er ryddig at gruppene har hver sin gmail- konto. Der kan også diverse informasjon og 

referat lagres i mapper. Da blir det oversiktlig for både gamle og nye styremedlemmer.  

Eks) skigruppa.ril@gmail.com 

 

 

mailto:skigruppa.ril@gmail.com

