
     1.desember 2021   
 

Tingvoll Idrettslag 
Leder Jens Peter Olsen 
6630 Tingvoll  
 
Mobil: 97 13 57 66 / E-mail : olsen.jens.petter@gmail.com 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
REFERAT av styrevedtak i 
Tingvoll IL av 1.desember 

2021: 
 
 
Ad bygging av Tingvoll arena: uttalelse om avtale mellom Tingvoll kommune og 
Tingvoll IL - justert 19/11 2021. 
 
Sak 21/21: Avtale med Tingvoll kommune ang bygging av Tingvoll Arena. 
 
Vedtak:  
Viser til Tingvoll kommunes utsendte avtale justert den 24/11 2021 - jfr nedenfor. 
Tingvoll IL håper kommunen er villige til å ta tomtekostnadene og at idrettslaget står 
for grunnundersøkelsene inklusive kostnader av eventuelle arkologiske 
undersøkelser. 
ENSTEMMIG VEDTATT. 
 
2 VEDLEGG 
 
 
VEDLEGG 1 

 Avtale 
mellom Tingvoll kommune og Tingvoll Idrettslag (Tingvoll IL) vedrørende bygging av idrettshall for 
fotball og friidrett i Tingvollvågen, «Tingvoll Arena». Avtalen har grunnlag i formannskapets vedtak 
21.04.2021 i sak 27/21, jf. vedtakets punkt 2. 
 

1. Tingvoll IL er tiltakshaver og skal eie og drifte hallen.  

Gruppe  Navn Møtte(x) 
Styreleder TIL Jens Peter Olsen x 
Nestleder 
 

Thomas Alexander 
Bulling 

x 

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

Peder Aasprong x 

Leder friidrettsgruppa Erling Meisingset  
Leder driftskomite for 
Kunstgrasbanen 

Endre Roaldset 
 

x 

Leder håndballgruppa Lisbet Rolland x 
Leder 
barneidrettsgruppa 

Øyvind Rolland  x 

Leder løypekomiteen Håvard Steinshamn x 
Leder Langdalshytta Rigmor Røskar  
Leder volleyballgruppa Ellinor Kringstad  



 
 

 

 
2. Tingvoll kommune står for gjennomføring av reguleringsplan.  

 
3. Tingvoll IL dekker andel av kostnader til reguleringsplan med tilhørende utredninger knyttet til hallen 

og tilhørende areal (adkomst/utomhus/parkering/grøntareal). Herunder også:  
a. kostnader med nødvendige grunnundersøkelser for halltomta inkl. vurdering av bekk. 
b. kostnader med eventuelle arkeologiske undersøkelser for den delen som gjelder tomta for 

hallen og utomhusområde dersom slik undersøkelse blir pålagt av kulturminnemyndigheten 
(Møre og Romsdal fylkeskommune).  

 
4. Tingvoll IL dekker kostnader til grunnerverv fra private grunneiere knyttet til tomta for hallen og 

tilhørende areal. Dersom tiltaket blir gjennomført kjøper Tingvoll IL grunn til hallen av Tingvoll 
kommune til markedspris (gnr. 51, bnr 29 og del av gnr. 51, bnr 159). 
 

5. Tingvoll IL tar alle kostnader med prosjektering, grunnarbeid og bygging av hallen, samt nødvendige 
infrastrukturtiltak (vann, avløp, fjernvarme og nødvendig vegadkomst). 
 

6. Eventuell sammenbygging med Tingvollhallen og drift av fellesarealer avtales særskilt. 
 

7. Tingvoll kommune kan ikke forskuttere et positivt vedtak av reguleringsplan. Tingvoll IL tar 
reguleringsrisikoen i forbindelse med prosjektet Tingvoll Arena, det vil si at de tar det økonomiske tapet 
dersom reguleringsprosessen eller andre forhold ender med at hallen ikke kan bygges. 

 
 
VEDLEGG 2 
 
Intensjonen med avtalen er følgende: jfr Tingvoll kommunes referat fra møtet den 
19/11 2021: 
 
REFERAT 

 fra møte mellom kommunen og idrettslaget fredag 19. november 2021 kl. 09. 

  
Tingvoll IL: Jens Petter Olsen, Bjørn Rolland 

Tingvoll kommune: Odd Arild Bugge, Per Gunnar Løset 

  
Avtaleforslag ble gjennomgått. 

  

•        Kommunen mener hovedprinsippet er at idrettslaget må dekke alle kostnader med hallen, 
inkludert nødvendig infrastrukturtiltak som utløses av hallen. 

  

•        Idrettslaget ønsker at kommunen kan bidra økonomisk med for eksempel dekning av 
grunnundersøkelser, tomtegrunn e.a. 

  

•        Grunnforholdene kan være avgjørende for om hallen er realiserbar og 
grunnundersøkelser bør derfor gjennomføres før en går videre med prosjektet. Området som 
dekkes av grunnundersøkelsene må ta høyde for begge alternativene. 



 

  

•        Idrettslaget og kommunen sjekker med NVE om muligheter for omlegging av bekken, 
eventuelt legge den i rør/kulvert (Bjørn/Per Gunnar) 

  
Ref. Per Gunnar 
 
 
Sak 22/21: Åpent hjørne 
 
Ang sponsorarbeid for Tingvoll IL 
Hovedstyret ønsker å nedsette et sponsorutvalg som skal jobbe med all 
sponsorvirksomhet i laget. Utvalget bør ikke være for stort. Foreløpige medlemmer 
her er: .......... Vi trenger minst 3 personer. 
Leder vil prøve å få denne komiteen i arbeid. 
Sentralt her er:  

- Komiteen bør få et mandat å jobbe etter(innspill sendes leder) 
- Avtaler over 3 år 
- Ønsker minst 1 stor sponsor i tillegg til SBM 
- Flere sponsorpakker kan være aktuelt 
- Hvilke sponsoravtaler har de ulike gruppene? (Sendes til leder) 

 
Årsmøte den 14/2 2022 
Husk at regnskapene skal bla inneholde: 

- Lotteriinntekter 
- Hall-leie 

 
Referent; Jens P Olsen 


