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02 Referat Arbeidsutvalget 31.08.21 kl. 19.00-21.00 

Tilstede: Mari Ytterhus og Hanne Krogstad 

 

Sak 06/21: om sponsoravtale med TrønderEnergi 

• Det er nå endelig avklart at vi skal lage forslag til avtale for 2021. Avtalen må  

reforhandles i desember. Oddvar og Mari følger opp. 

• Hvordan forholder vi oss til logo på klær dersom TE ikke blir sponsor i samme grad fra 

neste år? 

 

Sak 07/21: om pop up telt og beachflagg 

• Det er avklart med TrøndelagKraft at vi kan ha sponsorlogo på teltet. Oddvar er på 

saken. 

• Det er besluttet at hovedlaget kjøper 2 beachflagg med RIL-logo, og at skigruppa og 

friidrett kjøper 1 hver.  

 

Sak 08/21: om feil Vippsnr 

• Nesset prestegard har feilaktig brukt RIL sitt Vippsnr under et arrangement.  

• Oddvar følger opp med tilbakebetaling, og RIL får noen prosenter av summen for 

bryet 

 

Sak 09/21: om naustet på Buvatnet 

• Skigruppa har nøkkel, hva finnes av utstyr? 

• Rennebu Jeger og Fisk har nøkkel 

• Mjuklia har nøkkel 

 

Sak 10/21: om flytting av Tufteparken 

• Utstyret flyttes til ytterkanten av grusbanen, ved den nye parkeringsplassen og stien 

fra vassliveien. 

• Hvordan går det, og hvilket dekke blir det? Oddvar følger opp. 

• Mari undersøker muligheten til å søke om midler fra Gjensidige. 
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Sak 11/21: om midlene fra Bufdir 

• Hanne følger opp fra AU 

• Inngå samarbeid med Marit Bjerkås og eventuelt andre fra kommunen 

• Frist for å dokumentere bruk, må også vurdere å søke om omdisponering av midlene 

 

Sak 12/21: om pannebånd 

• Bestillingen av pannebånd er forsinket 

• Deles ut til alle aktive barn 

• Sponset av Orkla sparebank 

 

Sak 13/ 21: om årets ildsjel 

• Hovedlaget må ha forslag til kandidater i neste styremøte 21. september 

• Forslag sendes idrettsrådet innen 22. september 

• Årets ildsjel deles ut i Trondheim 05. november. 

 

 

Foreløpige saker til neste AU- møte: 

Om medlemsblad og adventskalender 

 

 


