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Sak 1/22: Tildeling av 
sponsormidler og 

aktivitetsmidler 
 
 
 
 
 
 
 
  

Aktivitetsmidler 2022 (Gjelder for 
2021)  

Gruppe Tildelt 2021  Tildelt 2022 Kto.nr 
Fotb alders 100 750   107260 4050 40 20853 

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 

Giso Metzdorf x 

Leder friidrettsgruppa Erling Meisingset  
Leder driftskomite for 
Kunstgrasbanen 

Endre Roaldset 
 

 

Leder håndballgruppa Lisbet Rolland x 
Leder 
barneidrettsgruppa 

Øyvind Rolland  x 

Leder løypekomiteen Håvard Steinshamn x 
Leder Langdalshytta John Ola Ulset  
Leder volleyballgruppa Ellinor Kringstad  
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Fotb senior       4050 40 52674 
Friidrett 15482   18684 4050 40 37535 
Ski/skiskytter 8140   10380 4050 05 01407 
Volleyball 41388   11418 4050 40 58273 
Barneidrett 11538   5000 4050 40 50485 
Håndball 31413   25258 4050 40 45112 
          
Tils 208711   178000   

     
     
 Sponsormidler 2022   
Gruppe Tildelt 2021   Tildelt 2022 Kto.nr 
Fotb alders 21000   21000 4050 40 20853 
Fotb senior 5000   5000 4050 40 52674 
Friidrett 8000   8000 4050 40 37535 
Ski/skiskytter 6000   5000 4050 05 01407 
Volleyball 5000   6000 4050 40 58273 
Barneidrett 5000   5000 4050 40 50485 
Håndball 12000   12000 4050 40 45112 
Langdalshytta 5000   5000 4050 20 34784 

Tråkkemaskina 10000   10000 4050 49 31724 

Tils 77000   77000   
 
Vedtak; Enstemmig. 
 
Sak 2/22: Tildeling av æresmedlemskap og fortjenestmedalje 
 
Forslag til nye vedtekter for utnevning av æresmedlemskap og fortjenestemedalje i 
Tingvoll Idrettslag av 21.06.2022: 
 
Tingvoll Idrettslag er en organisasjon som er basert på dugnadsarbeid blant 
klubbens medlemmer. Det forutsettes derfor at alle bidrar inn i driften av idrettslaget 
på en eller annen måte. Det er mange som finner dette arbeidet så viktig og så 
givende at de legger ned betydelig mer dugnadsarbeid enn det som idrettslaget 
normalt kan forvente av sine medlemmer. Idrettslaget ønsker velkommen så mange 
ildsjeler som mulig og finner det naturlig å vise vår takknemlighet for deres 
engasjement samt oppmuntre andre til å yte litt ekstra. Tingvoll idrettslag ønsker 
også å gi honnør til gode idrettslige prestasjoner og i denne sammenheng ønsker vi 
å benytte premiering gjennom æresbevisninger. I Tingvoll idrettslag er det to nivåer 
på æresbevisningen; Fortjenestemedalje og Æresmedlemskap. 
Følgende forhold kreves for å kunne motta klubbens æresbevisninger:  
 



 
 
Tingvoll Idrettslag 
6630 Tingvoll  
Orgnr: 883519752 
 
Fortjenestemedalje (eller annet navn- gullmerke, diplom, el):  
Tingvoll Idrettslags fortjenestemedalje kan tildeles medlemmer som har betydd mye 
for laget. Fortjenestemedaljen kan tildeles aktive idrettsutøvere, trenere og personer 
innen administrasjonen som har gjort en særlig fortjenestefull innsats for Tingvoll IL.  
 
Vedkommende skal ha: 

• Vist stort engasjement i idrettslaget over minimum 10 år eller har utført dugnadsarbeid 
som har vært særlig nyttig for idrettslaget  

• eller at vedkommende har vært engasjert i mange forskjellige roller/aktiviteter over tid.  

Ved idrettslige prestasjoner på nasjonalt eller internasjonalt nivå kan 
fortjenestemedalje tildeles. 
Hovedstyrets begrunnelse leses opp sammen med utdelingen av 
fortjenestemedaljen. 
Fortjenestemedalje tildeles av Hovedstyret i laget. Styret selv kan initiere eller alle 
medlemmer kan sende inn forslag på fortjenestemedalje til Hovedstyret. 
Fortjenestemedalje skal i regelen tildeles på lagets årsmøte eller jubileumsfest. 
 
Æresmedlemskap 
Det er anledning til å utrope æresmedlemskap i Tingvoll Idrettslag til et medlem som 
gjennom en årrekke har vist en stor innsats til beste for laget. 
 
Æresmedlemskap kan gis til personer (nåværende eller tidligere medlemmer) som 
på en fremragende måte og over lang tid har gjort en ekstraordinær innsats for 
Tingvoll Idrettslag og/eller som over lang tid har utført ekstraordinære sportslige 
prestasjoner. 
Æresmedlemskap skal henge høyt og gis til medlemmer som har virket for laget over 
lengre tid vanligvis over 20 år. 
Hovedstyrets begrunnelse leses opp sammen med utdelingen av 
æresmedlemskapet. 
 
Æresmedlemskap gir i tillegg til vanlig medlemsrettigheter og plikter: 

• Fritak for betaling av medlemskontingent. 
• Gratis adgang til alle Tingvoll Idrettslags idrettsarrangement.  
• Livsvarig medlemskap av laget. 

Æresmedlemskap tildeles av Hovedstyret i laget. Styret selv kan initiere eller alle 
medlemmer kan sende inn forslag på æresmedlemskap til Hovedstyret. Det synlige 
æresmedlemskap skal være en plakett med påskrift. 
Æresmedlemskap skal i regelen tildeles på lagets årsmøte eller jubileumsfest. 
 
Vedtak: De nye vedtektene ble enstemmig vedtatt i Hovedstyret.  
I tillegg vedtok Hovedstyret å tildele æresmedlemskap til to medlemmer på årsmøtet 
i laget i februar 2023.  
 
 
Sak 3/22: Justering av fargene i TIL-logo 
 
Vedtak: Tingvoll IL vedtar nå å endre fargene på lagets logo til fargene «marinblå på 
hvit bakgrunn». Enstemmig. 
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Sak 4/22: Søknad fra Skiskyttergruppa om investeringsmidler til våpenskap 
 
Pga skjerpede sikkerhetsrutiner for oppbevaring av våpen trenger nå 
skiskyttergruppa å kjøpe inn to våpenskap. Tidligere har en oppbevart våpnene i 
private våpenskap. Kostnadene vil ligge rundt 20-25000 kr. Gruppa hadde søkt om 
TEFT-midler fra SBM, men fikk avslag. 
 
Vedtak: Søknaden innvilges med 25 000 kr. Enstemmig. 
 
Sak 5/22: Div info 
 

- Ny hall: Leder orienterte om situasjonen mht bygging av ny hall. 
Grunnundersøkelser har vært gjort, men grunnforholdene er vanskelig med 
leire i grunnen i begge aktuelle retninger både mot barnehagen og mot 
Stjernehusvegen. Hall kan nok bygges, men da må det nye og mer detaljerte 
grunnundersøkelser til og så må en forvente at tomten vil bli meget dyr å 
istandsette. Alt er mulig med nok penger, men det har altså ikke idrettslaget. I 
flg ekspertene i Era-Geo (som har tolket grunnundersøkelsene) så sier de at 
Røde Kors tomta kan være en egnet tomt for hallen. I samarbeid med Tingvoll 
kommune, Røde Kors og fylkets eiendomsavd jobber en nå mot dette sporet. 
 

- Tingvoll Friluftspark: Roger orienterte. En har søkt om tippemidler til 4 prosjekt 
for friluftsparken og i tillegg fått kr 1,2 mill kr gra Sparebankstiftelsen Tingvoll. 
En fikk ikke alle vedlegg sendt inn i tide ang tippemidlene, så derfor fikk en 
ikke slike midler dette år.  
 

 
En har søkt Lottstift om mangfold/innkluderingstilskudd med kr 306 000 til 
Friluftsparken. En har ikke fått svar på søknaden ennå. 
En har søkt (disposisjonssøknad) og fått innvilget unntak fra Arealplana til 
prosjektet. 
En jobber nå med å få tinglyst papirene for grunnen en leier av 
Opplysningsvesenets Fond (OVF). Det vil skje i nær fremtid. Kommunen sier 
det er mulig å starte dugnadsarbeidet om Tingvoll IL ønsker det. 

 
- Sponsorgruppe i Tingvoll IL: Av ulike årsaka har ikke denne gruppa kommet i 

gang med arbeidet. Det har vært vanskelig å få folk til å bidra her. Karin Skar 
har lenge vært klar. Leder skulle ikke være med her, men blir nå med i 
gruppa. Styret synes gruppa bør være på 3-4 medlemmer.  
Derfor utfordrer vi nå et par medlemmer om å melde seg frivillig til dette 
arbeidet. Tips gjerne leder om dere vet om noen som kunne tenke seg å være 
med her. 
 

Sak 6/22: Åpent hjørne 
 
Aktive undergrupper forteller at det er vanskelig å rekrutere 
tillitsvalgte/styremedlemmer og trenere til gruppene. Dette ser vi også hvert år når 
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valgene står for døra til årsmøtet i laget. Her er det viktig at alle undergrupper 
arbeider med å rekrutere inn mot styrene og mot trenere. 
 
Innen 1.oktober:  
Leder innkaller til «midtveismøte» for kasserere. Kan vi finne en felles mal for å føre 
regnskap på ? (Volleyballgruppas regnskap har vært nevnt som et eksempel.?)  
Vi ønsker at valgte revisor Roar Koksvik kan være med på dette møtet. 
 
Tine fotballskole skal foregå i uke 26(neste uke). Det er 94 deltakere og rundt 20 
instruktører. 
 
Skiskyttergruppa hadde sesongavslutning 16.juni. 
 
Friidrettsgruppa har vært på veidekkelekene på Lillehammer 17-19.juni med 16 
utøvere. 
 
Fotballgruppa har i år 8 lag med i serien og er med på 2 samarbeidslag i 
aldersbestemt, samt at en har et seniorlag med (A-lag herrer). 
 
 
REF: Jens P 


