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Årsmelding 2020 for hovedstyret i Rindal i.l 

 

Hovedstyret har hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Jim Børset 

Nestleder:  Bjørn Ranheim 

Økonomi:  Marie Lilleløkken* 

Sekretær:  Jon Solem 

Styremedlem: Lars Mikkelsen 

Styremedlem:  Einar Øyen (anlegg/hall) 

Styremedlem:  Marit I. Bakk (barneidrett) 

* Fra oktober overtok Tor Jarle Bolme midlertidig som kasserer/økonomiansvarlig. Dette gjaldt ut året, og 

videre et stykke inn i 2021. 

 

Avdelingsstyrene har hatt følgende ledere: 

Ski:   Håkon Solvik 

Fotball:  Øyvind Dalen 

Håndball:  Gro Baar 

Friidrett:  Tor Jarle Bolme 

Trim/tursti:  Bård Gåsvand 

Småtrolluka:  Rune Løfald 

 

Valgkomite: Oddbjørn Heggem, Gro Anita Midtlyng, Kristin Merethe F. Bjørnås, Gunhild Strupstad 

Kontrollkomite: Gudrun Løseth, Edel Heggem, Jonas Rognskog (vara)  

Redaktør: Stian Bekken og Eli Landsem Solvik 

 

Styremøter 

Det ble i 2020 avholdt 15 ordinære styremøter. På ti av disse var avdelingslederne innkalt. Det har vært 

styrebehandlet i alt 79 saker. 

Årsmøte ble gjennomført 10. juni 2020. 
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Saker 

Av saker som har vært behandlet gjennom året, kan nevnes: 

- Ulike utfordringer knyttet til Korona-pandemien. I første rekke har dette dreid seg om å sørge for at det 

ble søkt om erstatning for tapte inntekter, både fra den statlige ordningen for dette, og fra lokale 

bidragsytere. Dertil har kommet en del andre forhold, bl.a permittering av daglig leder i en periode, og 

tilpasning av aktivitetsavgifter etc for utøvere som har vært særlig rammet av nedstengingen. 

- Igangsatt et arbeid med å skaffe oversikt over de anleggene og eiendommene laget har/disponerer. En 

egen gruppe er nedsatt til dette, og en hovedoppgave er å rydde opp i de avtalene, eie- og leieforhold etc. 

som gjelder, og å sørge for at nødvendige oppdateringer, oppsigelser o.l blir gjort. 

- Rindalshallen har vært framme til diskusjon i flere sammenhenger. Det har bl.a gått på ansvarsforhold mht 

drift, og tiltak for økonomisk inntjening. 

- Daglig leder: etter å ha budsjettert med betydelig underskudd to år på rad, har vi sett oss nødt til å se 

etter innsparingsmuligheter, noe vi bl.a også oppfattet å være et pålegg fra siste årsmøte. Som et ledd i 

dette ble det besluttet å avslutte samarbeidet med Rindal næringsforum om daglig leder, en prosess som 

ble gjennomført på ettersommeren og høsten. 

- Idrettens Office365 er tatt i bruk som felles plattform for store deler av særlig den administrative 

virksomheten i klubben. Ikke minst er dette tenkt å skulle bli klubbens arkiveringssystem. En egen gruppe 

med Lars Mikkelsen i spissen har sørget for at dette nå er kommet opp og gå for fullt. 

- Turstigruppa har igangsatt et større prosjekt med ny merking og skilting av turstiene. Hovedstyret har 

fulgt opp dette der det har vært nødvendig. 

- Det er gjennomført en oppdatering av medlemslister, og det arbeides med et fungerende system for 

innkreving av medlems- og aktivitetsavgifter. 

 

Økonomi 

Regnskapet for 2020 er gjort opp med et overskudd på kr 787.927,- mot et budsjettert underskudd på kr 

76.870,-.  Avviket mellom budsjett og resultat skyldes pandemien. Utover våren var frykten stor for at den 

ville slå ut negativt også økonomisk. Men når aktiviteten ble sterkt redusert, gikk også kostnadene 

tilsvarende ned, mens inntektene ble kompensert i sin helhet. Den delen som ikke ble dekket av offentlige 

midler (krisepakker), ble dekket av vår hovedsponsor Rindal Sparebank. 
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Aktivitetsnivå 

Året som ligger bak oss har vært svært spesielt. Da korona-pandemien rammet landet for fullt i mars, ble alt 

av treninger, konkurranser og andre aktiviteter/arrangementer stengt helt ned. Dette forble situasjonen til 

utpå sommeren, og medførte at flere av våre faste arrangementer måtte avlyses, f. eks Småtrolluka, Camp 

Trollheimen og Rindals-Cup. Samtidig ble en del aktivitet gradvis tatt opp igjen. I gjenopptakingen ble de 

yngste prioritert, og bl.a kom man i gang både med treninger og seriespill i fotball i aldersbestemt klasser. 

Utover senhøsten ble restriksjonene imidlertid strengere igjen, noe som blant annet har gjort at handball 

ikke har fått komme i gang verken med seriespill, turneringer eller annen kampaktivitet på noe nivå, selv 

om trening har foregått tilnærmet som normalt i aldersbestemte klasser. I lagidrettene er det særlig på 

seniornivå konsekvensene har vært store, med bortfall av alt av kamper, og dertil begrensninger når det 

gjelder trening. Også i ski og friidrett har konkurransetilbudet vært kraftig redusert, og det er grunn til en 

viss bekymring for at året som ligger bak oss kan resultere i et frafall av aktive. Dette gjelder i flere idretter 

og på ulike nivå, men ikke minst kanskje da blant de eldre (junior/senior). 

 

Når alt dette er sagt, skal det også tilføyes at det er gjort et veldig bra arbeid av mange for å kunne holde 

aktiviteten oppe så godt som mulig gjennom de utfordrende tidene. Dette gjelder i alle avdelinger, og vi har 

også lykkes med å gjennomføre flere av våre egne arrangementer, bl.a begge de faste mosjonsløpene 

Trollheimsløpet og Lina Roindt, samt Rindalsrennet i romjula. Forhåpentligvis har alt dette bidratt til at vi 

fortsatt kan si vi har en god sportslig aktivitet innenfor alle hovedaktivitetene i laget, der både bredden er 

ivaretatt, og det legges til rette også for de som ønsker å satse på et høyere sportslig nivå. Så får vi 

selvfølgelig også håpe på en hurtigst mulig normalisering av situasjonen. 

 

Klubben har registrert 849 medlemmer. Dette er en oppgang fra i fjor. 

 

 

Til slutt en stor takk: 

Til alle som har støttet og bidratt gjennom dugnader, verv og som deltagere, og til alle bidragsytere, 

komiteer, sponsorer og bedrifter som har støttet oss i 2020. 
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Generalsponsor for klubben: 

Rindal Sparebank. 

Hovedsponsorer per idrettsgren: 

Rindalslist AS (friidrett), Svorka Energi AS (ski), VIBO Entrepenør AS (fotball). 

Delsponsorer per idrettsgren: 

Rindal kommune, Bergmoen Snekkerverksted AS, Rindal Rørservice, Gåsvand Eiendom, Coop 

Nordvest/Sport1, Rindalshytter AS, Rindal Byggvare, Statkraft, Olav Thon-gruppen, Letthus Rindal. 

 

Uten denne støtten ville det ikke vært mulig å drive idrettslaget slik vi gjør, der både breddeidretten og 

elitenivået har gode tilbud. 

 

Rindal, 02.03.2021 

Styret i Rindal Idrettslag 


