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REF styremøte Tingvoll IL-hovedstyret den 2.juni 2021 
 
Gruppe  Navn Møtte(x) 
Styreleder TIL Jens Peter Olsen x 
Nestleder 
 

Thomas Alexander 
Bulling 

 

Sekretær hovedstyret   
Kasserer hovedstyret Unni Grinde x 
Varamedlem Siri H. Vangen  
Leder fotball  Randi Birkestøl x 
Fotball aldersbestemt Unni Støbet Lande x 
Leder ski-
/skiskyttergruppa 

Peder Aasprong x 

Leder friidrettsgruppa Erling Meisingset  
Leder driftskomite for 
Kunstgrasbanen 

Endre Roaldset 
 

 

Leder håndballgruppa Lisbet Rolland x 
Leder 
barneidrettsgruppa 

Øyvind Rolland   

Leder løypekomiteen Håvard Steinshamn x 
Leder Langdalshytta Rigmor Røskar x 
Leder volleyballgruppa Ellinor Kringstad  
 
 
 
Sak 1/21; Oppfølginger etter årsmøtet 
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- Som kontrollkomite for Tingvoll IL foreslås disse medlemmene: Asmund Kristoffersen og Arne Hagen.  
- Leder har tegnet en underslagsforsikring i SBM slik vårt lovverk pålegger oss, og etter de statutter som gjelder fra NIF. 
- Vi mangler fortsatt en revisor for neste årsmøte. 
- Årsmøtet ønsker også at hovedstyret drøfter generell vedlikeholdsarbeid for de anlegg en har. Skal en nedsette et eget 

vedlikeholdsutvalg på linje med andre driftsutvalg vi har ?  
- En mangler sekretær for hovedstyret for 2021. 

 
Vedtak:  

- Hovedstyret ønsker at det til neste årsmøte i 2022 lages en oversikt over anlegg og hvem som har ansvaret for de ulike 
anlegg, jfr også anleggsplana som ble revidert på siste årsmøte. En må få ryddighet i ansvaret for vedlikeholdsarbeidet med 
de ulike anlegg. 

- Hovedstyret må arbeide videre med å få sekretær og revisor på plass. 
- Leder har tegnet en underslagsforsikring slik vårt lovverk kreves av oss. 
- Kontrollkomiteen er nå oppe og går. 

Enstemmig. 
 
Sak 2/21; Sponsorarbeid i Tingvoll IL 
 
Årsmøtet i Tingvoll IL ber hovedstyret om å se på all sponsorvirksomhet i Tingvoll IL. Skal vi ha felles sponsor(er) for hele 
idrettslaget ? Hva med hovedsponsor, skal en undersøke mulighetene utenom SBM eller kanskje ha flere hovedsponsorer ? Dette 
bør hovedstyret nå sette på dagsorden. 
 
 
Vedtak: 
Hovedstyret ber leder i TIL få nedsatt et utvalg som skal arbeide med Sponsoravtale(r) for Tingvoll IL. En bør få nedsatt en komite 
med en leder og med medlemmer fra de ulike undergrupper. Komiteen bør snarest mulig komme i gang med arbeidet. Utvalget bør 
holde hovedstyret løpende orientert om arbeidet. 
 
Sak 3/21; Tildeling aktivitetsmidler 
 



 %  

Gruppe Tildelt 
2020 

Tildelt 
2021 

Akt % 
Kto.nr 

Fotb alders 111000 100750 48,3 4050 40 20853 
Fotb senior       4050 40 52674 
Friidrett 11100 15482 7,4 4050 40 37535 
Ski/skiskytter 6300 8140 3,9 4050 05 01407 
Volleyball 8250 41388 19,8 4050 40 58273 
Barneidrett 2100 11538 5,5 4050 40 50485 
Håndball 11250 31413 15,1 4050 40 45112 
        
Tils 150000 208711 100,0 

     

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sak 4/21; Tildeling sponsormidler 
 
   
Gruppe Tildelt 2020 Tildelt 2021 Kto.nr  
Fotb alders 21000 21000 4050 40 20853 
Fotb senior 8000 5000 4050 40 52674 
Friidrett 8000 8000 4050 40 37535 
Ski/skiskytter 5000 6000 4050 05 01407 
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Volleyball 5000 5000 4050 40 58273 
Barneidrett 5000 5000 4050 40 50485 
Håndball 10000 12000 4050 40 45112 
Langdalshytta 8000 5000 4050 20 34784 
Tråkkemaskina    10000 4050 49 31724 
Tils 70000 77000   

 
 
Sak 5/21: Åpent hjørne 
 

- Håvard orienterte om prosjekt «Tingvoll Friluftspark» som de fikk kr 160 000 fra Sparebankstiftelsen. Området ligger ovenfor 
lysløypa. De er i gang med arbeidet og skal ha et møte med Norconsult den 16.juni. Komiteen ønsker innspill fra de andre 
gruppene på hva prosjektet skal inneholde. Festeavtalen med Opplysningsvesenets Fond(OVF) går ut i 2022 og komiteen 
har gjort en henvendelse til OVF om å få kjøpe dette området. 
I tillegg vil komiteen starte et lavterskeltilbud i turorientering i lysløypeområdet denne sommer. 
 

- Rigmor i «Langdalshytta» fortalte om de 3 prosjekt som de har fått støtte fra Sparebankstiftelsen(kr 212 000) i år – innkjøp 
av solceller til tak, legge klopper fra bekken til Norska og utvidelse av uteområdet. Prosjektene er i gang. 
 

- «Løypekomiteen» har informert om at de fikk midler fra Sparebankstiftelsen(kr 203 000) til innkjøp av ny scooter. Snescooter 
er bestilt etter anbudsrunde. 
 

- «Fotballgruppa» melder om at fotballen i aldersbestemt gruppe nå er i gang. De har over 100 spillere som spiller kamper 
denne våren.  
Og planleggingen av sommerens TINE fotballskole er i gang. Da påmeldingsfristen gikk ut hadde 96 spillere meldt seg på. 

       Det må ca 20 voksne til for å få arrangert fotballskolen. 
 

- «Håndballgruppa» melder om at de skal i gang med et rekruteringsprosjekt fra høsten av som heter «Kast ballen». 



 
- «Hovedstyret» oppfordrer undergruppene til å bli flittigere til å gi info til hjemmesida som Ellinor styrer over. 

 
 
Referent: Jens P Olsen 


