STYRETS ÅRSMELDING FOR 2011 for IK Rindals-Troll
Oversikt over tillitsvalgte i styret, valgkomiteen, revisorer og redaktør.
Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning:
Leder
Lars Mikkelsen
Nestleder
Oddbjørn Heggem
Økonomi
Anne Norli
Sekretær
Vigdis Trønsdal
Styremedlem Ann Kristin R Tørset
Styremedlem Vibeke Langli
I tillegg har styret bestått av avdelingslederne:
Ski
Johan Landsem
Fotball
Rune Løfald
Håndball
Anne Løseth
Friidrett
Jan Romundstad
Trim/Tursti Harald Solvik
Valgkomite
Revisorer
Redaktør

Elmer Talgø, Jens Einar Indergård, Line Flåtten
Kirsti Helgetun, Gro Britt Nerland
Arnhild F. Fagerholt
Ola Inge Svinsås

Møter
Det har vært 2 møter i AU, hvor sammenslåing av idrettslagene har vært tema på begge
møtene. Styret har hatt 6 styremøter, og behandlet til sammen 34 saker.
Årsmøtet ble avholdt 10.03.11, og det var ekstraordinært årsmøte den 23.11.11, der det var
en sak: Sammenslåing av idrettslagene.
Saker
Sammenslåing av idrettslagene vært oppe som tema i alle styremøtene. Samarbeidsavtalen
mellom Rindal Fotballklubb og IK Rindals-Troll har også vært sak på flere av møtene.
Noen av de andre sakene som har vært behandlet i styret i 2011 er:
S04/2011
Idrettsregistreringen
S15/2011
Nettsidene
S18/2011
Politiattester
S29/2011
Bøgdakvelden
Regnskap for 2011
Regnskapet for 2011 er gjort opp med et overskudd på 87.882 kr. Ser vi bort fra Turstigruppa
er overskuddet i klubben kr. 217.077. Det var budsjettert med et overskudd på 39.000.

Sammenslåing av IL Rindøl, Rindal Fotballklubb og IK Rindals-Troll
Prosessen ble tatt opp igjen våren 2011 da nytt styre trådte i kraft. Det ble jobba tett med
Rindøl sommeren og høsten 2011, og på ekstraordinært årsmøte den 23.11.11 ble saken tatt
opp i begge idrettslaga, og stemt over. IL Rindøl si avstemming endte med et solid flertall for
sammenslåing. På IK Rindals-Troll sitt møte ble det en lang diskusjon i forkant av
avstemmingen, og den gikk mye ut på navnevalget av det nye idrettslaget. Det var også en
diskusjon vedrørende klubbhuset på Skogsletta.
Det var ei positiv stemning i salen for sammenslåing, men en del medlemmer følte de ikke
hadde noe annet valg enn å stemme nei, ettersom navnet på det nye laget var gitt, og de
ønsket å beholde Trollnavnet. Resultatet ble at saken om sammenslåing ikke fikk 2/3 flertall,
dermed sa Rindals-Trolls medlemmer nei til sammenslåing.
Aktivitetsnivå
Det har også i 2011 vært stor aktivitet i alle idrettsgrenene.
Det er 649 medlemmer i klubben, som er en økning på 29 fra i fjor. En del av disse er ikke
bosatt i Rindal, men likevel er dette en utrolig stor oppslutning.
.

Aktiviteter
Sildballfestival
Lørdag 30.april 2011 gikk den 4. sildballfestivalen av stabelen. Årets program var bygd over
samme mal som de tidligere årene med buffet, foredrag og kulturprogram med dans, og
med Rindalshuset som arena. Det ble et mindre overskudd denne gangen, kr. 5500.
Komiteen er allerede i gang med å planlegge festivalen for 2012, som blir den 5. i rekken.
Bøgdakveld
Ble arrangert fredag 25.juni. Inge Herman Foss fikk tildelt Sigurd Røens idrettspris for sin
lange og gode innsats innen handballmiljøet i Rindal.
Bøgdakvelden ga et overskudd på 10 000 kr.
Basar
Årets basar ble arrangert 14.april . Den ga et overskudd på kr. 31 000.
TAKK!
En stor takk til alle som har støttet klubben som tillitsvalgt, ved dugnader som
komitemedlem eller deltager!
Sist men ikke minst en stor takk til alle, som har bidratt økonomisk eller på annen måte, til
Rindal kommune, Rindal Sparebank, næringslivet i kommunen og enkeltpersoner.
Uten slik støtte ville det ikke vært mulig å drive klubben!
Det vises til årsmelding økonomi og avdelingenes årsmeldinger om de sportslige

aktivitetene.
Rindal, 28.02.12
Styret i IK Rindals-Troll

