
 
Rennebu il 
Myrveien 4 
7391 Rennebu 
rennebu.idrettslag@gmail.com 

 
 

Referat 01/ 20 styremøte hovedlaget Rennebu idrettslag 

28.09.20 kl. 19.00 -21.00 

 

Tilstede: Mari Ytterhus, Oddvar Myrmo, Arild Bruheim, Tone Eithun, Janne Nordbø (for 

May Jorid Vaagen), Kjetil Værnes, Ingvild Meslo og Hanne Krogstad.  

 

01/ 20 Gjennomgang av referat fra AU-møte 

Kommentarer: 
Sak 16/ 20: Det er registrert 3 innbetalinger fra Idrettsforbundet (kompensasjon for 
inntektstap) 
Sak 18/ 20: I tillegg til trenere og oppmenn, må også styremedlemmer søke om politiattest. 
Sak 21/ 20: Det kan skje endringer i løpet av kort tid, så viktig at vi holdes oss oppdatert med 
det som står om smitteverntiltak på kommunens hjemmeside. 
 
 
02/20 Status i gruppene 
 
Håndball: Trenerkabalen har heldigvis ordnet seg, oppstart fortløpende. Liten rekruttering i 
aldersklasse 10 år. 
 
Trim og sykkel: Vært bra aktivitet med topptrim i sommer, ingen sykkelkarusell. 
 
Allidrett: Oppstart i uke 39. Ordnet seg tilslutt med ledere og hjelpere.  
Nytt styremedlem er Katrine Wold, for Laila Havdal.  
 
Ski: Har kjøpt inn beitepusser. Sikkerheten bak skytefeltet utbedres med masse fra 
byggeprosjekt ved Rennebu sykehjem. Har vært trening gjennom sommeren. Skiskytterskole 
starter i høst. Stadionbygg er under planlegging. 
 
Fotball: Sesongen er snart ferdig. Styret konstituerte leder frem til neste årsmøtet; Ingvild 
Meslo. Det jobbes med strukturering for å få god oversikt og helhet. 
 
 
03/ 20 Sponsorkontrakter 
 
Intersport: nytt forslag sendes ut for kommentarer, signering gjøres i løpet av kort tid. 
Legges ut på fb-sidene og på Rennebu.com når den er klar. 
 
Orkla sparebank: ny avtale snart i havn. Sendes ut for kommentarer. 
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04/ 20 Rydding  
 
Det må ryddes i kjeller under samfunnshuset og frivilligsentralen. 
Hvor skal vi ha premiene? Følges opp senere. 
 
 
05/ 20 Eventuelt 
 

• Har vi base for registrering av klubbrekorder? Nei. 

• Det blir rundløype i aktivitetsparken 

• Hvor stor andel av barn og unge har vi i aktivitet?  

• Strategi, sportslig plan? Trenger vi hjelp med det? 

• Hvem har ansvar for Tufteparkern? Allidrett. 

• Godtgjøring til leder og nestleder i hovedlaget. 
 
 
 
 

Neste styremøte: 26.oktober kl. 19-21, frivilligsentralen. 
 
Saker: 
 

• Strategi og mål i Rennebu idrettslag 

• Godtgjøring leder og nestleder. 
 


