03 Referat styremøte hovedlaget 21.09.21 kl. 19.00-21.00
Frivilligsentralen

Mari Ytterhus, Oddvar Myrmo, Arild Bruheim, Oddveig Uv Værnes, Christian Ilvang, May
Jorid Nyhus Vaagen, Kristin Sydskjør for Kjetil Værnes, og Hanne Krogstad.

Sak 07/21: Info fra AU
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Pannebånd: må avklare hvordan disse deles ut
Epostadresser: alle grupper må oppdatere epostadresse på rennebu.com
Nytt styremedlem i Allidrett: Turid Hammerbeck inn som kasserer for Camilla Halås
Vinsnes, og Rigod Ahferom inn som styremedlem for Turid Hammerbeck
Bruk av messenger: korte avklaringer i hovedlaget kan gjøres på gruppa
Bufdir-midlene: Hanne og Mari følger opp
Klubbadmin: medlemsregisteret må være oppdatert før årsskiftet. Gruppelederne må
inn å sjekke at dette er riktig. Ta kontakt med Mari dersom spørsmål
Kommuneplan: fremdriften er sen
Utvikling av området rundt Buvatnet: frist for innspill er 15.oktober
Økonomi: hovedsponsoravtale for 2021 med TrønderEnergi er endelig avklart, men
ikke signert. Må sette frist for reforhandling. Mangler ny logo til brevmal

Sak 08/21: Om ildsjel
•

Mari formidler mottatte forslag i idrettsrådet

Sak 09/21: Om medlemsblad
•
•
•

•

Gruppelederne fordeler liste med annonsører
Gruppene sender bilder og aktuelt stoff fra høsten- 20 og frem til i dag, frist 01.nov
Innhold fra gruppene, annonser, tilbakeblikk, gjesteskribent, info fra AU, om Jostein
Hoel, minneord Eiliv Grut, sak om paviljongen, om Jo Krogstad og Håkon Myrmo, om
tufteparken, hvor vil RIL fremover, om sunnidrett.no, andre ting?
Kan skigruppa fortsatt distribuere?

Sak 09/21: Om talentstipend 2021
•

Forslag til kandidater sendes rennebu.idrettslag@gmail.com

Sak 10/21: om leverandør av klær
•
•

Det er original teamwear som leverer både overtrekkdresser, løpeklær,
konkurranseklær og sykkelklær pr i dag. Nytt navn nå er Brav Teamwear
Skigruppa bes legge frem et saksforslag om ny leverandør. Pris? Prøveplagg mulig?
Hovedlaget vil så vurdere om vi skal bytte eller forbedre utvalget

Sak 11/21: Eventuelt
•
•
•
•

Overtrekksjakke og løpetrøye til salgs, legges ut på fb-gruppa til RIL
Beachflagg RIL har kommet: hovedlaget 1, trim og sykkel 1, friidrett 2, ski 2
Gruppeeier må ta ansvar for oppbevaring. Alle grupper kan låne ved behov
Friidrett mangler lagerplass. Kan sannsynligvis disponere bod i kjeller i hallen
Det blir adventskalender også i år

