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Årsmelding 2022 for hovedstyret i Rindal IL 

 

Hovedstyret har hatt følgende sammensetning: 

Leder:   Tor Jarle Bolme 

Nestleder:  Marit Ingeborg Bakk 

Økonomi:  Knut Werner Rist 

Sekretær:  Oddbjørn Heggem 

Styremedlem: Camilla Stokke 

Styremedlem: Ole Solvik (anlegg/hall) 

Styremedlem: Vigdis Opøien (barneidrett) 

 

Avdelingsstyrene har hatt følgende ledere: 

Ski:   Pål Sande 

Fotball:  Morten Møller 

Håndball:  Berit Okstad 

Friidrett:  Tor Jarle Bolme 

Trim/tursti:  Baard Gåsvand 

 

Valgkomite: Kristin Merethe F. Bjørnås, Gro Anita Midtlyng, Gunnhild Strupstad og Elmer                   

Talgø 

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

Redaktør: Arnhild Foseide Fagerholt og Stian Bekken 

 

Styremøter 



Det ble årsmøteperioden 2022/23 avholdt 5 styremøter, og det har vært styrebehandlet i alt 

80 saker. 

Årsmøtet ble gjennomført 16.03.22 

 

 Økonomi 

Regnskapet for 2022 er gjort opp med et underskudd på kr 353.380,- mot et budsjettert 
overskudd på kr 65.017,-.  
Budsjettet ble satt opp ut fra at 2022 skulle bli et normalår, etter to år med 
pandemi.  Hovedårsaken til underskuddet er høy aktivitet kombinert med 
kostnadsoverskridelser (fotballdrakter) og oppgradering av anlegg (Rinnvollen). 
 
 

Egenkapitalen er redusert til kr 4.770.143. 
Sum gjeld + avsetninger 214 078  

Sum eiendeler 5.184.221 

 

Vi har fått inn kr 105.999 fra grasrotandelen, kr. 137.878 i momskompensasjon og kr. 
130.531 i LAM-midler. 

  

Aktivitetsnivå 

Også dette året har vært preget av den pågående koronaepidemien, men i mindre grad enn 

foregående år. Både Småtrolluka, Camp Trollheimen og RindalsCup ble gjennomført som før 

epidemien.   

Det ble arrangert kun en basar, mot to før epidemien. Mange møtte oppe til god 

gammeldags basarsøg, og det ga et bra overskudd. 

Det ble også comeback for sildballfestivalen. Den ble arrangert på helsetunet i oktober, pga 

koronaepidemien i april. Overskuddet ble mindre enn forventet. 

 

Klubben hadde i 2022 751 betalende medlemmer, mot 614 i 2014. Den kraftige økningen 

skyldes to forhold: Faktura- og purrerutiner er betydelig forbedret, samt at det i 

pandemiårene var lite nyrekruttering av barn. Disse har nå kommet med etter at organisert 

aktivitet normaliserte seg i løpet av 2022.  

 

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 2022. 

 

Generalsponsor for klubben: 

Rindal Sparebank. 

Hovedsamarbeidspartnere: 

Rindalslist, Svorka og Rindal Kommune (Tid til å leve) 

Delsponsorer: 

Bergmoen Snekkerverksted, Rørservice, Coop Nordvest/Sport1, Alti, Rindalshytter  Statkraft, 

Letthus Rindal, Talgø Møretre og B&B Entreprenør.  

 

Takket være våre sponsorer kan klubben tilby medlemmer er godt tilbud innen idretten og vi 

er svært takknemlige for all støtte vi får. 

 

Rindal, 10.03.2022 

Styret i Rindal Idrettslag 
 

  

 

Hovedsamarbeidspartnere:                                                                                                        

                                            
 


