HANDLINGSPLAN FOR I.K. RINDALS-TROLL 2012 - 2016

Klubbens organisering :
Klubbens øverste organ er årsmøtet.
Styret består av arbeidsutvalget (AU) og lederne i de ulike avdelingene.
Styret står for den daglige drift av klubben.
Styrets arbeid :
Styret skal følge opp vedtak som er gjort på årsmøtet, og ellers drive
klubben innenfor loven og de mål og retningslinjer en har å forholde seg
til.
Styret må også sørge for at det er økonomisk styring på klubbens
aktiviteter.
De sportslige aktiviteter er avdelingenes ansvar.
Klubbidé og handlingsplan gir styret kort- og langsiktige arbeidsoppgaver.
Styret legger frem forslag til revidering av handlingsplana på prosjektene
når de er igangsatt eller senest på årsmøtet i 2016.
Målsetting :
1. I.K. Rindals-Troll ønsker å gi et godt og allsidig aktivitetstilbud til ulike
aldersgrupper innenfor de avdelinger som er i dag. Klubben vil likevel
se positivt på initiativ til nye aktiviteter som fører til flere aktiviteter i
idrettslaget.
2. I.K. Rindals-Troll driver primært bredde- og mosjonsidrett, men vil
innenfor tilgjengelige ressurser søke å oppnå gode sportslige resultat.
Ambisjonene må tilpasses våre ressurser.
3. Gjennom fellesskap og dugnadsånd vil vi ta vare på våre anlegg, og
være en positiv faktor i nærmiljøet.
4. Øke medlemstallet, og rekruttere til ulike tillitsverv i klubben.
5. Arbeide aktivt overfor kommunen for økt støtte.

Nr Tiltak
Ansvar
1a) Skape sosiale treffsted utenfor ”treningstid” Diskuteres i styret og
avdelingsstyrene
1b) Revidere sports- og handlingsplan
Avdelingene
- underlagt klubbideen
1c) Gi et godt tilbud innen barneidrett, aktivitet AU
på barnas premisser
2a) Motivere til skolering av trenere / ledere
Avdelingene /
utdanningskontakt
3a) Lage investeringsplan for investering (anlegg Arbeidsgrupper som
og hus ) med økonomiske kalkyler
rapporterer til styret
4a) Arbeide for å øke antallet aktive i
Antall aktive tas med i
aldersgruppa 12 – 19 år, og beholde flest
årsmeldingene til
mulig aktive på seniornivå
avdelingene
5a) Arbeide for fortsatt gratis leie av
Styret
Rindalshuset for aldersbestemte klasser
5b) Arbeide for fortsatt støtte til oppkjøring av Styret / skigruppa
skiløyper

IKKE PRIORITERT LISTE OVER UTBYGGING / VEDLIKEHOLD AV ANLEGG
NÅR
2012- 2016

HVOR
Lysløype sentrum

HVA
Fortsette arbeidet for å anlegge brede løyper
godkjent for NC
Skutergarasje
Prosjektere utbedring av garderober og området
rundt banen.
Bygging av kunstgrasbane i Rindal

2012-2013
2012 – 2016

Lysløype sentrum
Rinnvollen

2012-2013
2012

Avgjøres i samarbeid
med kommunen
Tørsåsløa

2012-2013
2012-2016

Gråurtjønna
Tjønna og omegn

Gapahuk
”Infanteriløype”

2012-2016

Rinnvollen

Utbedring av parkeringsplassene mot øst

2012-2014

Rinnvollen

Skifte av tak på garderobebygget mot sør

2012-2014

Rinnvollen

Skifte av bordkledning på bakveggen

2012-2016
2012-2016

Trollbanen
Trollbanen

2012-2016

Nord for Tjønna

Prosjektere garasje/lager (servicebygg )
Utrede kjøp av grunn fra Opplysningsvesenets
fond
Prosjektere nytt idrettsanlegg (fotball, ski og
friidrett )

Adkomst for bevegelseshemmede

ANSVAR
SKI. Ikke fullført, men stor
framgang siste år.
SKI
STYRET
STYRET – egen prosjektgruppe i
samarbeid med kommunen
STYRET. Reguleringsplan under
utarbeiding
TURSTIGRUPPA
STYRET oppnevner
prosjektgruppe.
FOTBALL.
Anleggsleder/banekomite
FOTBALL.
Anleggsleder/banekomite
FOTBALL.
Anleggsleder/banekomite
STYRET/FOTBALL
STYRET
STYRET, FOTBALL, SKI,
FRIIDRETT

