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Referat 02/19 arbeidsutvalget Rennebu idrettslag 
29.04.19 kl. 19.00-21.00 

Tilstede: Mari Ytterhus og Hanne Krogstad 
 

Sak 11/19: Utdeling av priser 2018 

Talentstipend og innsatspokal til Sigrid Ytterhus 

• Talentstipendet utdeles 06.mai kl. 15.30 i Orkla sparebanks lokaler på Berkåk  
v/ sponsoransvarlig Terje Sletvold.  

• Innsatspokal overrekkes også 06.mai. Otte, Oddvar og Hanne samarbeider om dette. 
Mari ordner med blomster og kort. Hele styret inviteres, må varsle om de kommer 
eller ikke. Mari kontakter Opdalingen. 

 

Lagspris til A-laget  

• Utdeles på A-lagskampen 16.mai på Berkåk. Oddvar, Kjetil og Hanne samarbeider 
om dette, tidspunkt må avklares med Olav. Mari ordner kort med logo. Mari kontakter 
Opdalingen.  

• 20 stk er bestilt, Olav må sende navneliste på de som skal ha. 

 

Fortjenstmerket til Even Sæther 

• Overrekkes også 16.mai. Oddvar, Kjetil og Hanne samarbeider om dette. Mari 
innhenter detaljer og lager kort. Hanne bestiller blomster.  
 

Sak 12/19: Rennebu.com 

• Behov for noe redigering 
• Sponsorlinja må synliggjøres 

 

Sak 13/19: Ildsjelpris 2019  

• Forslag til navn må sendes Idrettsrådet ved Magnar Langklopp og Mari innen 30.juni 
• Prisen deles ut 01.november. 

 

Sak 14/19: Ballbingen 

• Det er sendt forespørsel om pris på kunstgress til 3 leverandører. Foreløpig fått 
pristilbud fra 1 på rundt kr 75 000. Følges opp av Mari. 

 

Sak 15/19: Rennebu-jakker 
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• Det ble bestilt noen Ril-jakker i nettbutikken som kan videreselges. Kjetil har detaljene 
på dette. 
 

Sak 16/19: Møte med Orkla Sparebank 

• Info om endringer i lovverket.  
• Alle gruppene må ha 2 personer som har tilgang/ innsyn i gruppens konti. Gruppene 

må organisere slik at dette blir formalisert i banken. Mari må få tilbakemelding om 
navn, epostadresse og telefonnummer på disse personene. 

• Ril må ha oppdatert oversikt over hvem som har tilgang/ innsyn i idrettslagets konti 
(se vedlegg). Viktig! 

 

Sak 17/19: Medlemsbladet 

• Aktuelt stoff: tilbakeblikk, artikkel om Ildsjel 2018, artikkel om ukens blomst, info fra 
Rodalsutvalget/ prosjekt statue, info fra gruppene, info om medlemskap. 

 

Sak 18/19: Søknad fra Rodalsutvalget 

• Søknad om inntil kr 10 000 i sikkerhet fra Rodalsutvalget.  Arbeidsutvalget har 
godkjent denne. 

 

Sak 19/19: Kraftlagsmidlene 

• Det er mulig å søke på midler innen 15.mai. Se krk.no for detaljer. 
 


