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Røros Idrettslag er et allidrettslag stiftet i 1897. Vår virksomhetsidé er å drive idrett
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lagets visjon
er å være en motor i rørossamfunnet for å skape aktivitet, mestring og glede. Verdiene våre
er: artut – utviklende – førr alle.
I løpet av 2017 har idrettslaget fortsatt med det elektroniske medlemsregisteret som ble
innført i 2016 etter påbud fra Norges Idrettsforbund. Dette medførte store feil i registeret,
og påfølgende problemer med fakturering av medlemskontingent. Per november 2017
hadde Røros Idrettslag i underkant av 1600 registrerte medlemmer. I utgangen av 2017 var
tallet på omtrent 1450 medlemmer. Opprydningen fortsetter og ferdigstilles innen
medlemsrapporteringen med frist 30. april 2018

1.

Styrets arbeid

1.1 Generelt om styrets arbeid
Det ble i 2017 avholdt 13 styremøter og 3 gruppeledermøte. Totalt ble det tatt opp 101
saker i styret, samt 26 saker i gruppeledermøtene. Protokoller ligger ute på våre
hjemmesider.
Det ble avholdt to ekstraordinære årsmøter i starten av 2017, se referat for detaljer.
Daglig leder, Erik Sandnes Høsøien, slutten i sin stilling 30. september 2017. Ny daglig leder,
Anne Luksengård Mjelva, tiltrådte sin stilling 1. november 2017.

1.2 Anlegg
Fullføring og oppkobling av nytt lysanlegg på Øra ble fullført, og tribune ferdig panelt og malt
i lagets farger. RILFO sørget også for at inngjerdingen rundt kunstgressbanen samt et par
andre plasser på stadion ble dekket av flere reklameskilt for aktører i regionen. Dette
utgjorde et betydelig beløp for fotballgruppa på 115 500 kr.
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Røros Kommune gjennomførte en omfattende reguleringsprosess for Langegga i 2017, som i
stor grad angår vår bruk av området. Reguleringsforslaget ivaretar våre interesser på en god
måte, og er vedtatt i et samlet formannskap og kommunestyre. Etter annengangs
behandling i kommunestyret mars 2018 sendes planen til fylkesmannen i Trøndelag for
behandling. Forhåpentligvis vil arbeidet med å reetablere lysløypa i sin helhet kunne starte
opp igjen i løpet av sommer/høst 2018.
Anleggsutvalget har ikke vært operativt i 2017, men aktuelle personer har blitt kontaktet og
prosessen er i gang slik at Røros IL får et fungerende anleggsutvalg i 2018. Se forslag til
organisasjonsplan for mer detaljer om mål for anleggsutvalg.
Idrettslaget søkte i 2017 kommunen om et toårig prøveprosjekt for bobiloppstilling på Øra. I
løpet av en periode på seks uker sommeren 2017 hadde vi omtrent 600 overnattinger på
området. Dette kan vise seg å være en god inntektskilde for idrettslaget, og før årsskiftet ble
det lagt opp strøm slik at idrettslaget kunne utvide tilbudet. Det ble også åpnet for
bobilparkering under Julemarkedet i desember, samt Femundsløpet og Rørosmartnan i
februar 2018.

1.3 Sponsorarbeid
Inntekter fra større arrangement og sponsorinntektene er fortsatt helt avgjørende for at
Røros IL kan drives som vi gjør i dag. Vi har i løpet av 2017 fortsatt samarbeidet med
Rørosbanken, Arbeidets Rett, Røros Sport, Rema 1000 Røros og Røros E-verk og Infonett som
hovedsponsorer, noe som er særdeles gledelig. Det nye sponsorreglementet fra 2016 har
blitt fulgt opp på best mulig måte av både hovedlaget og gruppene.
De fleste samarbeidsavtalene går ut i 2018, og forhandlinger om nye kontrakter bør skje
innen årsskifte.
I tillegg til sponsorinntektene fra hovedsamarbeidspartnere har vi som før hatt tilfeldige
inntekter fra annonser og andre sponsorer i forbindelse med arrangementer og en utgivelse
av medlemsbladet.
Totalt har dette i 2017 gitt oss sponsorinntekter på drøyt 800 000 kr.
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1.4 Administrasjon
Administrasjonssystemene for idrettslag og medlemmer (henholdsvis Klubbadmin og
MinIdrett) innført i 2016 har fortsatt å by noen utfordringer i 2017, men begynner nå å
stabilisere seg. Flere opplever fortsatt problemer med innbetaling av medlemskontingent, og
man kan stille spørsmål om det er det som er skyld i at kun rundt 1050 medlemmer av
omtrent 1450 medlemmer ved årsskiftet hadde betalt medlemskontingenten.
Arbeidet med bruk av hjemmeside og sosiale medier i formidling av saker og hendelser i RIL
fortsatte i 2017, og vi har fått en god rutine på bl. a. publisering av protokoller fra
styremøter, samt andre saker. Vi kan fortsatt bli enda flinkere på dette området.
Det ble i fjor lagt frem råd fra regnskapsfører om oftere regnskapsrapportering fra de største
gruppene i idrettslaget for å få bedre kontroll og tettere oppfølging av økonomien. Dette har
ikke gått helt etter planen, men hovedlaget ønsker nå igjen å se på bedre, mer lønnsomme
og effektive løsninger for regnskapsføring.
Når det gjelder håndtering av inntekter ser tendensen ut til å gå mer bort fra
kontanthåndtering og i større grad bruk av løsninger som Vipps og iZettle, noe som sikrer en
bedre kontroll av penger i omløp.
Det ble i fjor innført reglement for sponsorarbeid, reglement for inntektsbringende arbeid,
og innkjøpsrutiner for idrettslaget. Ny daglig leder har fortsatt arbeidet med å få på plass
klarere rutiner i idrettslaget, og jobber med å ferdigstille en klubbhåndbok og
økonomihåndbok for Røros Idrettslag. Tanken bak dette er at tillitsvalgte og medlemmer skal
ha et oppslagsverk å forholde seg til.
Informasjonsmøte for nye tillitsvalgte vil bli avholdt den 11. april 2018.

2.

Sportslig aktivitet

2.1 Gruppene
Røros IL har mye aktivitet i gruppene. Lagidrettene deltar i serier, på cuper og turneringer.
Blant de individuelle idrettene som turn og skiskyting har vi også i år skiskyttere og turnere
som hevder seg på nasjonalt nivå.
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Den sportslige aktiviteten i gruppene i 2017 framgår av gruppenes årsberetninger som er
lagt ut på: http://roros-il.no/index.php/referat/arsmoter

2.2 Utvalg under hovedlaget
2.2.1 Idrettsskolen
I utgangen av desember var det registrert 125 innbetalinger i idrettsskolen. Til
sammenligning var det i 2016 112 registrerte barn, og 121 i 2015. Det er omtrent 24 barn
registrert på SFO-gruppa, og 17-18 på hver av de andre gruppene.
Idrettskolen har hatt ukentlige treninger i hele 2017. Idrettskolen har som hovedregel fulgt
skoleplanen og har hatt fri når skolen har hatt fri. Idrettskolen har også i år benyttet seg av
en fast trener og idrettslærer Mate Maraca, som instruktør for alle alderstrinnene. Tilbudet
har bestått av ulike aktiviteter som basistrening, svømming, karate, sykling, friidrett, ballspill
(håndball, fotball og volleyball), orientering, turn, klatring og skilek. Mate har hatt assistenter
på treningene og fått bistand fra særgruppene der det har vært behov.
I tillegg til aktivitetene i idrettsskoletiden har det også i 2017 vært egne tilbud i regi av
gruppene i ski, turn, håndball og fotball til barn i idrettsskolealder. I Røros Idrettslag skal alle
barn under 10 år betale samme treningsavgift uansett hvor mange aktiviteter de deltar på.
Denne avgiften er på kr. 500,- og tas inn via idrettsskolen.
Innhold og organisering evalueres i 2018.
Røros Idettslag har organisert barneretten slik at barn opp til 10 år kun betaler én
aktivitetsavgift på 500 kr per år, som dekker alle idrettene i RILs regi som barnet ønsker å
delta på. Det er i løpet av 2017 foreslått en modell for fordeling av innbetalinger til
idrettsskolen ut til gruppene (se under – merk at tallene er fiktive). Denne modellen skal
sikre at de idrettene som har flest barn i aktivitet i målgruppen får dekket sine utgifter til
idrettskolen.
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Totalt i potten
Til fordeling

kr 100 000,00
kr 50 000,00

Til fordeling
kr 50 000,00
Antall deltakelser idrettsskola
Antall barn under 10 i aktivitet
Antall
Prosenter Sum
Antall barn Antall barn % Sum
Fotball
3
15
kr 7 500
32
30
kr 14 953
Håndball
2
10
kr 5 000
14
13
kr 6 542
Turn
3
15
kr 7 500
36
34
kr 16 822
Skiskyting
4
20
kr 10 000
8
7
kr 3 738
Ski
5
25
kr 12 500
5
5
kr 2 336
Orientering
2
10
kr 5 000
9
8
kr 4 206
Volleyball
1
5
kr 2 500
3
3
kr 1 402
Gruppene

Totalt

20

kr 50 000

107

kr 50 000

2.2.2 Skistuggu
Igjen kan vi skryte av et nytt godt år for drift av Skistuggu. Besøket på et av Røros’ mest
populære utfartssted er stabilt. Høstsesongen og tiden rundt påske er best besøkt. Utleie av
hytta til bryllup, familiearrangement, barnedåp, konfirmasjoner, åremålsdager og
slektsstevner ventes å gå noe ned i 2018.
Vi retter en stor takk til alle som har deltatt i dugnaden på hytta gjennom året.
Skistuggu er nå i meget god stand. Det er lagt nytt tak på festsalen, alle bygninger er beiset,
det elektriske anlegget er skiftet ut, benker i blåsalen er trukket opp, det er kjøpt inn 90 nye
HÅG stoler m.m. Økonomien i Skistuggu er god og alt ligger til rette for utleie og kafe drift.
Mange har lagt ned et stort arbeid på og for Skistuggu gjennom tidene. I år er det spesielt
verdt å nevne den innsatsen som Gunnveg og Per Haugen og Margot og Aage Aas har bidratt
med. Den innsatsen er formidabel og er lysende eksempler på uegennyttig og
samvittighetsfullt arbeid. Nå forlater alle fire styret og overlater Skistuggu videre i utmerket
stand til beste for kommende generasjoner.
Til overmål har det årlige møtet i Skistuggu bevilget henholdsvis kr 15.000 og kr. 20.000 til
ski- og skiskyttergruppa til drift av gruppene.
Hjertelig takk for både innsats og midler!
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2.2.3 Medlemsbladet
Det ble gitt ut en utgave av medlemsbladet i 2017. Det har vært vanskelig å få nok folk til
redaksjonen i år også, i tillegg til store kostnader, så derfor ble de gjort en beslutning om kun
én utgivelse. Som et lite plaster på såret fikk vi en helside i Arbeidets Rett med julehilsener
og noen korte ord om aktiviteten i gruppene i 2017. Løsninger for medlemsbladets fremtid
diskuteres, og vi ser på løsninger som å digitalisere bladet.

3.

Tildeling av æresbevisninger i 2017

3.1 Prestasjonspokal damer (junior/senior)
Kristina Skjevdal - Skiskyting
Johanna F. Moan - Skiskyting

3.2 Prestasjonspokal yngre gutter
3.3 Prestasjonspokal herrer (junior/senior)
Ørjan Moseng - Skiskyting

3.4 Innsatspokal jenter/gutter (for stor interesse og treningsiver)
Konkurransepartiet i Røros IL Turn - jenter
Anna Harborg - Skiskyting

3.5 RILs administrasjonspokal
3.6 Æresmedlem
3.7 Lagets fortjenestemedalje for enkeltprestasjoner
Silje Gløtheim - Skiskyting
Ørjan Moseng - Skiskyting
Magnus F. Moan - Skiskyting
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4.

Arrangementer

I 2017 har Røros IL gjennomført faste store arrangement som Bergstadcupen i fotball,
RørosBanken Yngres Cup i håndball og RBK fotballskole. Håndball gruppa arrangerte i år et
nytt arrangement, Håndballskola, et samarbeid med St. Hallvard fra Drammen som var stor
suksess og grunnlag for fortsettelse i 2018. Sammen med Os IL Skigruppa arrangerte RILs
skigruppe igjen Berserennet, et flott skirenn fra Os til Røros. I 2018 gikk rennet motsatt vei.
Sommeren 2017 arrangerte Røros IL Orientering Stolpejakten, et lavterskeltilbud for lokale
og besøkende i Rørosregionen. Stolpejakten 2017 var en suksess med drøyt 1.300 registrerte
stolpejegere, og et tiltak vi anser som et viktig bidrag både med hensyn til sporten,
aktivitetstilbudet, opplevelser i Rørosregionen og folkehelsen.
Av dugnadsarrangementer har håndballgruppa også i år stått for martnaskaféen i Verket, og
fotballgruppa for parkering under Rørosmartnan. I år fikk også turn arrangere kafé i
Sangerhuset i forbindelse med Julemarked, mens hovedlaget stod for parkeing på Øra under
Julemarkedet, et samarbeid med Destinasjon Røros. Overskuddet fra juleparkeringa ble
fordelt likt på alle gruppene, et tiltak hovedlaget ønsker å fortsette med.
Alle arrangementene gir viktige inntekter til det sportslige arbeidet i idrettslaget, og er i
tillegg viktige bidrag til lokalsamfunnet Røros.

5.

Økonomisk resultatoversikt

Årsresultat for 2017 for felles drift og gruppene, med lenke til resultatregnskap for 20152017:

Avdeling

Årsresultat

Årsresultat

Årsresultat

2015

2016

2017

Felles drift

254.658,32

277.756,44

-281.634,66

Jenterittet

-18.630,44

-56.835,37

0

Ski-NM 2015

-312.222,76

0

-5.576,55

Idrettsskolen

3.622,44

49.913,75

6.872,70

Skistuggu

-60.989,49

144.936,75

-39.917,81

Røros IL Fotball

187 564,88

-42.948,97

67.491,54
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Røros IL Håndball

-22.171,19

69064,66

Røros IL Orientering

-33.573,78

55.298,19

Røros IL Ski

-69.580,37

-34.463,43

Røros IL Skiskyting

121.670,27

-123.872,10

Røros IL Sykkel

-8.185,00

-26.482,76

Røros IL Turn

-8.425,96

-45.725,44

Røros IL Volleyball

-46.821,08
-56.715,90
44.616,36

20.664,94
71.708,98

14694,26

-20.902,00

NM Ski 2015
Totalt

-229.764,58

-263.571,86

323.790,98

-447.946,00

For regnskapsåret 2017 legges det fram et økonomisk underskudd på kr. 447 946.
Revisors analyse og bilagskontroll av varekostnader og andre driftskostnader viser av
omtrent 14 000,- av varekostnadene og 356 000,- av de andre driftskostnadene som er
bokført i 2017 gjelder 2016. Isolert sett er det ikke noe feil med årsregnskapet, men det er
en retting av 2016.
Dette understreker at RIL bør sette inn noen tiltak som fører til bedre kontroll rundt
regnskapsføring. Regnskapet før føres fortløpende for å forhindre etterslep i føringen.
Det skal også nevnes at Røros IL har en betydelig anleggsmasse, som representerer store
verdier.

6.

Revisorberetning samlet for hele Røros Idrettslag

Se egen revisorrapport.

7.

Sluttord

Røros IL er et stort idrettslag med et bredt aktivitetstilbud og høy aktivitet. Det frivillige
arbeidet som utføres av utøvere, foreldre og tillitsvalgte er helt avgjørende for å
opprettholde et høyt aktivitetsnivå og bredden på idrettstilbudet. Styret retter en stor takk
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til disse, våre samarbeidspartnere, sponsorer, Røros kommune og alle andre som bidrar til at
Røros IL er den største frivillige organisasjonen i Røros kommune.
Røros, 21. mars 2018

Dagfinn Moen
Styreleder

Kristel Taarnesvik Aas
Styremedlem

Trine Aspås Krog
Styremedlem

Vidar Kojan Grind
Styremedlem

Kjell Bakke
Styremedlem

Anne Luksengård Mjelva
Daglig leder

Henriette Dahl
Varamedlem
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