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REF styremøte Tingvoll IL-hovedstyret den 3. mars 2021 
 
Gruppe  Navn Møtte(x) 
Styreleder TIL Jens Peter Olsen x 
Nestleder 
 

Thomas Alexander 
Bulling 

x 

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

Peder Aasprong x 

Leder friidrettsgruppa Erling Meisingset x 
Leder driftskomite for 
Kunstgrasbanen 

Endre Roaldset 
 

x 

Leder håndballgruppa Lisbet Rolland x 
Leder 
barneidrettsgruppa 

Øyvind Rolland  x 

Leder løypekomiteen Håvard Steinshamn x 
Leder Langdalshytta Eigil Sannan x 
Leder volleyballgruppa Ellinor 

Kringstad/Petter 
Rønningen møtte 

 
x 

 
 
Sak 1: Tingvoll Friluftspark 
 
Roger Skjeggstad har etter avtale med leder i TIL tatt initiativ til å arbeide for å få 
etablert Tingvoll Friluftspark i lysløypeområdet. Det er 6 personer som har sagt seg 
villig til å være med på å arbeide for dette. Roger informerte om hva gruppa har 
jobba med. 
 

- Roger har vært i kontakt med Sparebankstiftelsen Tingvoll om støtte til 
prosjektmidler for utredning av saka.  
Gruppa hadde ei plan om å ta opp dette på årsmøtet i TIL, men siden 
årsmøtet ble utsatt, ville gruppa gjerne få tillatelse til å komme i gang allerede 
nå, slik at de kunne søke Sparebankstiftelsen om prosjektmidler allerede i år.  
 
Disse midlene skal brukes til å utrede, prosjektere, sjekke kostnader, leie inn 
landskapsarkitekter og lage ei god plan for prosjektet.  

 
- For i neste omgang å kunne søke om midler til å iverksette eventuelle tiltak. 

 
Sparebankstiftelsen Tingvoll krever at TIL vedtar en anleggsplan/utviklingsplan på 
årsmøtet i 2021. 
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Saka vil bli tatt opp på årsmøtet. 
 
 
Skal det søkes tippemidler prosjektet inn på kommunens anleggsplan. 
 
 
 
 
 
Eventuelt : 
 

- Leder oppfordrer alle undergrupper til å sende inn manglende årsmeldinger, 
budsjett og regnskap til årsmøtet.  

 
- Mange opplever frustrerte ungdommer og barn som mister mye aktivitet på 

grunn av covid-19.  
 

 
 
Vedtak:  
 
Følgende komite blir nedstatt under hovedstyret: 
Tove Husby, Øyvind Bergslid Rolland, Asmund Kristoffersen, Håvard Steinshamn, 
Unni Støbet Lande, Roger Skjegstad.  
Komiteen får fullmakt til å søke Sparebankestiftelsen om prosjektmidler.  
Saka blir lagt fram for årsmøtet.  
 
Enstemmig vedtatt fra hovedstyret.  
 
Ref Ellinor Kringstad 
 
 
 
 
 


