09.09.2016

Referat fra styremøte 04/16 i Rennebu Idrettslag 08.09.16 kl. 19:30.
Frivilligsentralen i Rennebu.
Til stede: Magnar Langklopp, Asbjørn Stavne, (vara for Gunnar Bruheim), Ingvild L Meslo, Lars
Brattset, Eli Irene Grøtte.

Sak 19.16
Vedtak:

Godkjenning/underskrift av protokoll fra forrige styremøte 03/16
OK.

Sak 20.16

Medlemsblad
Mari Ytterhus kommer i anledning utgivelser av Medlemsbladet.
Redaksjon, stoffrister, antall utgivelser pr. år og hvem som har ansvar for
hva m.m. må avgjøres.
Det ble diskutert med Mari hvordan stoffet til medlemsbladet fra gruppene
kunne organiseres og leveres:
Gruppene tar ansvar for alt eget stoff.
Hver gruppe ved leder eller annen ansvarlig må samle inn alt stoff
som skal inn i bladet og sende stoffet til Mediaprofil innen fristen.
NB! Viktig at bilder som gruppene har tatt er med.
Forretningsfører får kopi (ved e-post), eller melding om levert stoff.
Annonser:
Skjema med info om annonsene brukes så det ikke blir tvil
om hva som skal inn. Forretningsfører har oversikt over
annonser fra tidligere blad. Annonseinntektene går ned, så kontakt
med gamle og flere nye annonsører er viktig.
Arbeidsutvalget sender påminnelse til gruppene i god tid før bladutgivelse.
Arbeidsutvalget får ansvar for resten av stoffet evt. i samarbeid med
Mediaprofil.

Vedtak:

Sak 21.16
Vedtak:

Hvor mange blad pr. år?
Ved evt. utgivelse av bare ett blad pr. år må bladets innhold endres noe
både når det gjelder stoff fra gruppene, annet innhold og annonser(antall
og/eller priser).
Saken om medlemsblad med antall utgivelser ble ikke avgjort. For evt. ny utgivelse
før jul blir det nytt styremøte 20 oktober. (Innkalling kommer)

Regnskapsoversikt
Regnskapsoversikt for hovedlaget pr. 31/7.
Referert av forretningsfører. OK.

Sak 22.16
Vedtak:

Sak 18.16.

Julekalender 2016
Avgjøre om RIL skal selge julekalendere 2016.
RIL selger julekalendere i år som tidligere. 500 kalendere bestilles.

Eventuelt.
Årets ildsjel. 3 kandidater er foreslått:
Magnar Gunnes, Olav Stavne og Lars Rokkones.
Det er fortsatt åpent for å komme med forslag.

Leder/forretningsfører

