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Medlemstall.  

Ved utgangen av 2015 hadde 263 medlemmer betalt sin kontingent til Rindal Sanitetsforening. Det er 

33 medlemmer færre enn ved forrige årsskifte. Nedgangen skyldes i hovedsak dødsfall.  

Medlemskontingenten har vært kr. 450 for hovedmedlem og kr. 425 for støttemedlem. 

Styret  

har i året hatt 10 styremøter og har behandla 40 saker. 

Årsmøtet  

var på Rindal eldresenter 3. mars 2015, der Karin Tuvmarken fra Veiledningssenteret for pårørende 

til rusmiddelmisbrukere i Stjørdal fortalte om veiledningssenteret og deres arbeid. Det ble bestemt at 

inntektene fra utlodninga på årsmøtet skulle gå til Veiledningssenteret.  

 



 

 

 

Gaveutdeling 2015 

Styret foretok følgende gaveutdeling etter søknad: 

Søker Søkt om støtte til: Tilsagn Utbetalt 

Ragna Nordvik og Anne 
Kari Brødreskift 

Deltaking på Landskonferanse for 
kreftsyke 

Kr 7 200 Kr.  7 200 

Øvre Rindal barnehage Innkjøp av bålpanne Kr. 2 000  Kr.  2 000 

Rindal skole Skoletur i Trollheimen, 9. klasse Kr. 5 700 Kr.  5 700 

Rindal frivilligsentral Matkurs for flyktninger Kr. 8 500 Kr.  5 000 

Gro Magnhild Brønstad og 
Grete Ranes Heggem 

Kurs om mobbing Kr. 17 500 Ikke 
utbetalt 

Rindal helsetun v. 
Gunnhild M. Bolme 

Tur til Savalen for beboere Kr. 6 000 Kr. 6  000 

Mildrid Kattem Aune Innkjøp av bandykøller Kr. 2 000 Kr. 2  000 

   Kr. 27 900 

 

Kurset om skjult mobbing i skolen, der Tove Flakk var innleid som kursleder for både elever, lærere 

og foreldre, ble dessverre avlyst på grunn av sykdom. Dette er et kurs sanitetsforeninga har et sterkt 

ønske om å få i gang og støtte, og som vi håper kan bli gjennomført i 2016.  

I tillegg til dette ga Rindal Sanitetsforening kr. 5000 til Russ 15-kampanjen mot voldtekt, et 

samarbeidsprosjekt mellom SMISO og fylkesforeninga.  

Det har vært refundert porto på sendinger med Nepaltepper fra Rindal frivilligsentral på  

kr. 4 700 

På årsmøtet ble det vedtatt å gi inntektene fra loddsalget til Veiledningssenteret for pårørende til 

rusmiddelmisbrukere: Kr 5000 

Sanitetsforeninga gir et årlig tilskudd på kr. 15 000 til Rindal frivilligsentral. Frivilligsentralen er fast 

møteplass for styret i sanitetsforeninga, og her har både sanitetsforeninga og 

omsorgsberedskapsgruppa lager og arkiv.  

Til NKS’ fond er utbetalt kr. 30 000 

Til sammen har det i året vært gitt gaver og støtte på til sammen kr. 87 600 

Grasrotandelen 

I 2015 har 103 spillere støttet Rindal Sanitetsforening gjennom Grasrotandelen, noe som har gitt 

laget en inntekt på Kr. 29 279 (2014: kr 27 953). 

 

 



 

 

MEDLEMSMØTER 

 

Grendemannsordninga 

12. mai var det medlemsmøte på kantina ved Rindal skole der grendemannsordninga ble diskutert. 

Bakgrunnen for dette var at det har vært en utfordring å finne nok grendemenn i alle kretser de siste 

åra. Det var sendt invitasjon til alle grendemennene og 25 medlemmer møtte. Etter diskusjon ble det 

enighet om å fortsette grendemannsordninga som før. I tillegg var det servering og Anne viste gamle 

brudebilder.  

Etiopiaprosjektet 

2. september var det medlemsmøte på kantina ved Rindal skole det NKS sitt Etiopiaprosjekt var 

tema. Jan Monsbakken fra NKS var til stede for å orientere om prosjektet, og Thea Breivik fra Molde 

fortalte om og viste bilder fra sitt opphold i Etiopia, der hun arbeidet på et sykehus som en del av sin 

sykepleieutdanning. Todalen og Øvre Surnadal sanitetsforeninger var invitert til møtet og ca 20 

sanitetskvinner var til stede. 

”Skjønnhetstyranniet” 

er et tema NKS har hatt på programmet i 2015, der det blir satt fokus på det enorme presset som 

dagens ungdom blir utsatt for når det gjelder utseende, klær og utstyr. Rindal Sanitetsforening 

ønsket å følge opp dette og inviterte Yvonne Gipling fra NKS til å holde foredrag for elever og lærere 

ved Rindal skole i skoletida og for foreldre og andre på et åpent møte i Attanova på kveldstid. 

Skolesamlinga ble vellykket, mens det dessverre var altfor få oppmøtte på møtet i Attanova.  

 

ANDRE ARRANGEMENT 

Sangtime med Hans Arne Arntsen 

29. mai stod sanitetsforeninga som arrangør for sangtime på eldresenteret, der Hans Arne Arntsen 

var innleid på sanitetsforeningas regning for å underholde med sang og musikk. Saniteten stod også 

for servering denne dagen. Dette var andre året på rad at Hans Arne var på besøk, og et arrangement 

de eldre setter stor pris på.  

Basar 

I høst var det hovedforeninga sin tur til å arrangere sanitetsbasar i Rindal menighetshus. Basaren ble 

holdt 14. oktober med som vanlig fullt hus og mange fine gevinster. Barnekoret ”Salt og pepper” 

deltok med sang.  

Stand på torgdagen 

Rindal Sanitetsforening hadde også i år stand på torgdagen under Kulturvøkku med salg av dravle, 

kaffe, hyllkake og sveler. Denne dagen var det også trekning på kunstlotteriet, der gevinsten var et 

bilde innkjøpt fra Inga Dalsegg.  

 



 

 

 

Fastelavnsris, maiblomster og adventskalendere 

Til fastelavn ble det laget og solgt fastelavnsris, og fastelavnstre ble også i år satt opp utenfor Coop 

Prix i sentrum. Det har også i 2015 vært solgt maiblomster og adventskalendere. 

 

Servering på konsert. 

Lørdag 26. september ble det arrangert en stor konsert i Rindal kirke til inntekt for kreftsaken. 

Sanitetsforeninga laga i stand og serverte mat til konsertdeltakerne under øvinga til konserten 

samme formiddag.  

 

Medlemspleie 

Medlemmer i sanitetsforeninga har også i 2015 hatt tilbud om gratis styrketrening i Rindalshuset og 

gratis damesvømming. Flyktningekvinnene som har kommet til Rindal i løpet av året har også vært 

invitert og har deltatt disse kveldene. 

 

Julegaver til flytningene 

På siste skoledag før jul ble alle flyktningene overrakt hver sin julegave fra sanitetsforeninga. Hver 

pakke innehold ett par votter og ett par sokker og gavene ble mottatt med stor glede.  

 

Representasjon 

Marte Iren Langø deltok på fagdag i Molde 31. januar.  

Kari Moe og Mie Sandø deltok på fylkesårsmøtet i Molde 30. - 31. mai 

På Kvinnehelsedagene i Oslo deltok Kari Moe og Mie Sandø  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ÅRSMELDINGER FRA ARBEIDSLAGA 

 

Bolme sanitetslag 

Leder: Inger Johanne Thomasgård 

Laget har 20 medlemmer 

Laget har hatt 9 medlemsmøter, har arrangert hyggekveld i Tørsetløa og stilt med mat og 

kjøkkenhjelp på juletrefest i Torshall 

Løfall sanitetslag 

Leder: Ann Elin Hess Brønstad 

Laget har 8 medlemmer. 

Laget har hatt 2 medlemsmøter  

Rindal sentrum sanitetslag 

Leder: Anne Grete Løfald 

Laget har 16 medlemmer. 

Laget sendte to deltagere på Kvinnehelsedagen i Oslo. Laget har hatt lynlotteri, julebord for beboere 

og ansatte ved Litjtunet og Midtgard og har arrangert juletur til Reinhekla på Fannrem. 

GGRT 

Leder: Guri Løfald 

Laget har 13 medlemmer. 

Laget har hatt 2 medlemsmøter.  

Laget har arrangert Nyfødttreff, Halloweenparty for barn på Skogsletta, brannkveld i Attanova og har 

deltatt med matsalg på juleverksted i Lomunda grendahus.  

Omsorgsberedskapsgruppa 

Leder: Elsa Jensvold 

Gruppa har hatt ett møte i 2015 

 

 

Styret i Rindal Sanitetsforening vil til slutt rette en stor takk til alle som på ulikt vis har støtta 

sanitetens arbeid i 2015. 


