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Styrer og utvalg for 2018
Hovedstyret

Leder
Nestleder

Dagfinn Moen
Vidar K. Grind
Tonje Sjøvold
Kristel Taarnesvik Aas
John Bjørgård
Henriette Dahl
Sigrun Selboe

Vara
Vara
Kontrollkomite

Valgkomite

Kristin Fredheim
Petter Gullikstad
Leder

Hans Arvid Kosberg
Trine Aspås Krog
Mette Grytbakk
Beate Schjølberg

Vara
Røros IL Idrettsskole

Lise B. Velzen
Anita Sivertsgård
Jorunn Heksem
Merethe Sommer
Lars Stenvold Vik

Anleggsutvalg

Odd Erik Trønnes
John Birger Tronsaune

Skistuggu-utvalg

Leder

Hilde Myhren
Egil Harry Langeng
Rolf Feragen
Hans Reidar Myhren
Erik Kokkvoll
Ove Indset

Vara
Redaksjonskomité medlemsbladet

Leder

Daglig leder
Oskar Tørres Lindstad

Æresbevisningskomite

Leder

Stein Gullikstad
Birgit M. Riddervold
Helge Sundberg

Lovkomité

Leder

Aage Aas
Arvid Feragen
Nils Sandnes
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Representanter Idrettsrådet

3 fra hovedstyret

Regnskapsføring for Røros IL:

Bergstaden Regnskapskontor AS (første halvår)
Torill Kirsti Hansen v/ Trøndelag Idrettskrets (andre halvår)

Revisjon for Røros IL:

KPMG AS

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.
Medlemstall per 30. april 2018 var omtrent 1350. Medlemsregisteret har enda inneholdt noe
feil etter innføringen av elektronisk medlemsregister i 2016, men nærmer seg nå et mer
riktig antall. I mars 2019 ligger Røros IL inne med omtrent 1150 medlemmer.

1.

Styrets arbeid

1.1 Generelt om styrets arbeid
Det ble i 2018 avholdt 14 styremøter og 4 gruppeledermøter, derav 3 ekstraordinære
styremøter. Totalt ble det tatt opp 113 saker i styret, samt 30 saker i gruppeledermøtene.
Protokoller ligger ute på våre hjemmesider:
http://roros-il.no/index.php/referat/hovedelagets-motereferat#
http://roros-il.no/index.php/referat/gruppeledermoter

1.2 Anlegg
Røros Kommune gjennomførte i 2017 en omfattende reguleringsprosess for Langegga, som i
stor grad angår RILs 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 ble planen sendt til fylkesmannen i Trøndelag for
behandling. Vi hadde et mål om at arbeidet med å reetablere lysløypa i sin helhet kunne
starte opp igjen i løpet av sommer/høst 2018, men grunnet en glipp i reguleringsplanen
måtte arbeidet utsettes ytterligere. Røros kommune har bekreftet at det ikke er samsvar
mellom intensjonen og detaljene i deler av reguleringsplanen, og det er nå søkt om
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dispensasjon fra planen for å kunne sette opp alle allel lyspunkter som planlagt.
Forhåpentligvis vil gravearbeid kunne settes i gang våren 2019.
Det ble også gjennomført et møte mellom hytteeiere og Røros IL i forbindelse med
reetablering av anlegget og reguleringsplanen. Møtet førte til et interimsstyre for en
veiforening i området. Røros IL er representert via styreleder i laget, og ellers sitter
representanter for grunneiere og hytteeiere i interimsstyret.
Prøveprosjektet med bobiloppstilling på Øra har vært en stor suksess. Den midlertidige
tillatelsen gjelder frem til 6. april 2019, og det ble høsten 2018 søkt om forlengelse av
midlertidig dispensasjon fra detaljreguleringsplanen på området. Prosjektet har vært en god
inntektskilde for idrettslaget, og har i 2018 gitt brutto inntekter på mer enn kr. 650 000.
Oppstillingplassen har delvis vært bemannet av en skoleelev i juli og en banemester på
deltid.
Anleggsutvalget har ikke vært aktiv i 2018, men aktuelle personer har takket ja til en
funksjon i utvalget fremover.

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 2018 fortsatt samarbeidet med
Rørosbanken, Arbeidets Rett, Røros Sport, Rema 1000 Røros og Røros E-verk og Infonett som
hovedsponsorer. I årsskiftet 2018/2019 ble det tatt et valg om å avslutte samarbeidet med
Røros Sport etter avtalens utløp, og inngå en ny samarbeidsavtale med Sport 1 f.o.m. januar
2019. Administrasjonen takker for mange gode år med Røros Sport, og har stor tro på at den
nye avtalen og samarbeidspartneren vil gi idrettslaget og medlemmene gode vilkår og gleder
seg til samarbeidet fremover. I sportsavtalen er det også inngått leverandøravtale med
Klubbspesialisten Scantrade. Dette medfører blant annet at drakter og dresser i løpet av
2019 byttes ut med Umbro og nytt design.
Avtalen med Rørosbanken gikk ut i desember 2018, og ny avtale var på plass fra nyttår.
Avtalen med Rema 1000 utgår i april 2019, og reforhandles i løpet av første kvartal i 2019.
I februar 2019 ble også samarbeidsavtalen med Flokk gjenopptatt, som fører med seg flere
inntekter for gruppene i idrettslaget fremover.
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.
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Vi minner også om at særgruppene har mulighet til å inngå egne sponsoravtaler for sin
aktivitet (forutsett at disse ikke kommer i konflikt med hovedsamarbeidsavtalene). Det er
også mulighet for å inngå private sponsoravtaler.

1.4 Administrasjon
Problemene med nye administrasjonssystemene for idrettslag og medlemmer (henholdsvis
Klubbadmin og MinIdrett) begynner nå å stabilisere seg, men byr fortsatt på noen
utfordringer. Flere opplever fortsatt problemer med innbetaling av medlemskontingents
samt oversikt over medlemskap, og brukersiden og administratorsiden kommuniserer dårlig
sammen. Vi er uansett sikker på at vi har en bedre oversikt i 2018 enn tidligere etter at nye
systemer kom på banen.
Hovedlaget begynte i 2018 å se etter bedre, mer lønnsomme og effektive løsninger for
regnskapsføring. I første omgang medførte dette bytte av regnskapsfører, som medføre
lavere kostnader. Ny regnskapsfører f.o.m. juli 2018 er leid inn gjennom Trøndelag
Idrettskrets, og koster idrettslaget kr. 60 000 årlig. Nytt faktureringssystem ble tatt i bruk i
februar 2019 (Visma.net), og har potensiale til å effektivisere regnskapet ytterligere.
Daglig leder har også utarbeidet en økonomihåndbok for Røros IL som ligger tilgjengelig
under hovedlagets oppslagsverk på nettsidene. Daglig leder har hatt møter med kasserer
gjennom overgangen, og nye rutiner har vært fulgt opp på en svært tilfredsstillende måte.
De nye rutinene har blant annet innebåret kvartalsvis innlevering av bilag, og vi tror at dette
vil gi en langt bedre oversikt fremover.
Daglig leder har deltatt på alle de tre samlingene for daglig ledere som er blitt holdt av
Trøndelag idrettskrets, og ser disse som svært nyttig for informasjon og deling av erfaringer
med andre i kretsen.
Fra og med 1. juli 2018 økte daglig leders stilling fra 60 til 80%.
Styrekurs for nye tillitsvalgte ble avholdt den 11. april 2018.
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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.
Den sportslige aktiviteten i gruppene i 2018 framgår av gruppenes årsberetninger som er
lagt ut på våre nettsider.

2.2 Utvalg under hovedlaget
2.2.1 Idrettsskolen
Idrettskolen har også i 2018 hatt ukentlige treninger. 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. Det er
trygt for barna med fast oppfølging, og Mate får skryt opplegget han holder. 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.
Tallene på aktive barn i idrettsskolen i løpet av 2018 har fordelt seg slik:
Født 2009: 38
Født 2010: 28
Født 2011: 32
Født 2012: 21
Født 2013: 28
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.
Under årsmøtet 2018 ble det gjort følgende vedtak (jfr. sak 14: Behandling av
organisasjonsplan): «Årsmøtet vedtok styrets forslag til organisasjonsplan med forslag om å
gi styret i samarbeid med særgruppene fullmakt til å definere vinter- og sommeridretter, og
si noe om hvor langt ned i årsklassene man kan tilby treninger i de ulike sesongene.»
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Etter møter med gruppene og styret ble følgende vedtak lagt inn som punkt 4.1.5 i
organisasjonsplanen:
«For å unngå for tidlig spesialisering og bidra til allsidighet, skal hovedstyret i samarbeid med
særgruppene definere vinter- og sommeridretter, og si noe om hvor langt ned i årsklassene
man kan tilby treninger i de ulike sesongene.
Styrets vedtak per 20. august 2018:
I sine definerte sesonger kan gruppene tilby treninger ned til 6 år. Utenfor sine definerte
sesonger kan gruppene tilby treninger fra 10 år og oppover (året man begynner i 5. klasse).
Unntatt fra dette er aktiviteter i de respektive idrettene i regi av idrettskolen.
Følgende inndeling av sesonger ble vedtatt, med to ukers overlapp i begge ender:
• Vinteridretter: 15. oktober – 15. april
• Sommeridretter: 15. april – 15. oktober
Styret støtter også gruppenes forslag om å kalle inn til fordelingsmøter for treningstider i
forkant av hver sesong. Dette legges inn i årshjulet til Røros IL, og daglig leder har ansvaret
for å kalle inn.
Ordningen evalueres våren 2019.»
Første fordelingsmøte ble holdt høsten 2018, med dårlig oppmøte og liten effekt. RIL prøver
et nytt fordelingsmøte i mars før overgangen til sommeridrettene, og før ordningen
evalueres.
2.2.2 Skistuggu
Igjen kan vi skryte av et nytt godt år for drift av Skistuggu. Skistuggu er et av Røros sine mest
populære utfartssteder både for høst og vinter, og for vår og sommer er Skistuggu populært
for utleie til bryllup, konfirmasjon og bursdager.
Skistuggu hadde åpent alle søndager fra midten av januar til 2. påskedag, og fra september
til starten av desember. Det er jevnt besøk på søndager på vinteren, og påsken er veldig godt
besøkt. Høsten 2018 var spesielt godt besøkt. En stor økning gjorde at omsetningen økte fra
2017 på kr 184.476,- til kr 229.461,-. Som forventet gikk utleien litt ned grunnet stor
konkurranse fra andre utleielokaler, og omsetningen gikk fra kr 47.350,- i 2017 til kr 39.452,i 2018. Driftskostnadene var i 2018 kr 259.796,-Det ble utført noe oppgradering i 2018 som
maling av gulv og skifte av tak over peisstuggu.
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For første gang ble det arrangert et bakkeløp av hovedlaget/friidrettsgruppa. Det ble stor
oppslutning og veldig populært! Det er et arrangement vi håper på kan bli en tradisjon. Ski
og skiskyttergruppa mottok en gave fra Skistuggu våren 2018, og som takk hadde de en dag
med aktiviteter og servering på Skistuggu.
Margot og Aage Aas takket av som vertskap for Skistuggu etter veldig mange år. Heldigvis
har Margot fortsatt tatt på seg å bake sin gode kringle. Mange nye har hjulpet til og tatt
dugnadsvakter på Skistuggu i 2018. Det er veldig hyggelig og vi ønsker oss mange flere som
kan hjelpe til i årene som kommer.
Vi retter en stor takk til alle som har deltatt i dugnaden på hytta gjennom året.
2.2.3 Medlemsbladet
Det ble gitt ut én utgave av medlemsbladet i 2018. 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 mot slutten av året.
Løsninger for medlemsbladets fremtid diskuteres, og vi ser på løsninger som å digitalisere
bladet.

3.

Tildeling av æresbevisninger i 2018

Det ble i fjor vedtatt at æresbevisningene skal følge kalenderåret. Derfor vil publisering av
æresbevisninger skje i etterkant av utdelinger og årsmøtet 2019.

4.

Arrangementer

I 2018 ble Bergstadcupen arrangert som nr. 37 i rekken, og RørosBanken Yngres Cup ble
arrangert for 6. gang. Håndball gruppa arrangerte også i år Håndballskola, et samarbeid med
St. Hallvard fra Drammen som var stor suksess 2017 og grunnlag for fortsettelse i 2018. I år
med 65 deltakere i alderen 10-16 år. Sammen med Os IL Skigruppa arrangerte RILs skigruppe
igjen Berserennet, et flott skirenn fra Røros til Os. Dessverre få deltakere.
I oktober ble Skistuggu Opp arrangert for første gang, et motbakkeløp i regi av hovedlaget og
Røros IL Friidrett. I nydelig høstsol var det hele 40 deltakere i konkurranseklassen, alt fra 7 til
56 år gammel. I tillegg til de 40 som løp med tidtaking var det i underkant av 140 både store
og små som tok beina fatt og registrerte seg i trimklassen. Etter målgang ble det også
avholdt et lite barneløp rundt svingen og opp den siste bakken til Skistuggu.

8

Sommeren 2018 arrangerte Røros IL Orientering Stolpejakten igjen, et lavterskeltilbud for
lokale og besøkende i Rørosregionen. Som i 2017, var Stolpejakten 2018 var en suksess med
mange 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. Også 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 som
i fjor fordelt likt på alle gruppene.
Alle arrangementene gir viktige inntekter til det sportslige arbeidet i idrettslaget, og er i
tillegg viktige bidrag til lokalsamfunnet Røros. Vi gleder oss til flere små og store
arrangementer i 2019!

5.

Økonomisk resultatoversikt

Dette fremlegges etter årsmøte.

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
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, 18. mars 2019
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Dagfinn Moen
Styreleder

Vidar Kojan Grind
Nestleder

Kristel Taarnesvik Aas
Styremedlem

Tonje Sjøvold
Styremedlem

John Bjørgård
Styremedlem

Henriette Dahl
Varamedlem

Sigrun Selboe
Varamedlem

Anne Luksengård Mjelva
Daglig leder
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