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Referat fra gruppeledermøte i Røros Idrettslag 
 

Møtenummer: Gruppeledermøte 1/21 

Dato: 31. mai 2021   

Kl: 19.00-20.30   

Sted: Teams 

 

Til stede: Anita Rennemo (fotball), Roger Gravseth (håndball), Stein Røsten (skiskyting), 

Hans Arild Skjevdal (orientering), Eivind Langseth (ski), Randi Buseth Aas (varamedlem 

hovedstyret), Vegar Harborg (nestleder hovedstyret), Anne L. Mjelva (daglig leder) 

 

Vedlegg til referat: Presentasjon fra gruppeledermøte med utfyllende informasjon. 

 
 
Sak 1/21 Status i gruppene 

 

Bakgrunn:  Hver gruppeleder presenterer status i sin gruppe, og går gjennom planer for 

resten av året, samt gir et innblikk i hvordan koronasituasjonen har preget 

gruppen og aktiviteten i 2021.  

 

 Håndball: 

 Har avsluttet sesongen, og er inne i en rolig periode. Det har vært lite kamper i 

sesongen, men har fått holdt mye treninger. Har opplevd en stor 

medlemsvekst.  

 

 Skiskyting:  

 Rolig nå, men kommer i gang med sommertreninger for aldersklassen 13+ på 

TOS arena sammen med Os/Tolga/Vingelen. Koronasituasjonen har ført til en 

avkortning mht. renn. Økonomisk sett ser det greit ut; mindre arrangementer 

har ført til både mindre inntekter og mindre utgifter. Prøver å få til 

skiskytterskole til høsten.  

 

 Ski:  

 Ski har nyvalgt leder, Eivind Langseth. Har hatt ett styremøte etter det. 

Aktivitetsmessig har det vært en god sesong for ski, med en god økning i antall 

deltakere på serierenn. Koronasituasjonen har ikke påvirket den lokale 

aktiviteten mye, og alle treninger og serierenn er gjennomført (noen avlyst 

grunnet kulde). For de eldre er mer renn avlyst, dessverre. Jobber nå mot å 

arrangere kretsrenn i nærmiljøet (sonerenn), med bygdene rundt. Har noen 

utestående punkter vedr. Langegga (tar tak i dette med hovedlaget). Ønsker 

mer tilrettelegging for skileik i Langegga til vinteren. Det har også vært et 

større samarbeid med skiskyting i forbindelse med bl. a. treninger, som er 

positivt.  

 

 Vedr. Langegga: strømskap skal flyttes, container med rør og div. skal flyttes, 

kompressorer skal bort, rør skal bort, og hoppbakken skal ryddes. 

Forhåpentligvis med hjelp fra sommerhjelper. Det er også et ønske om å leie ut 

snøproduksjonsanlegg. Røros IL kan selge anlegget, men må i så fall betale 

tilbake deler at spillemidler som ble mottatt på anlegget.  
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 Fotball:  

 Anita Rennemo er nyvalgt leder for RILFO. Mye å sette seg inn i, og en del å 

bygge opp igjen. Startet med få styremedlemmer, men opplever nå en økende 

innsats og flere som kommer til verv. Smittetallene i regionen gjør det 

utfordrende å utføre kamper, men er i jevnlig dialog med kommuneoverlege. 

Kamper mot lag fra området med større smitttrykk ser ut il å utgå. Det blir 

også en ny diskusjon rundt treningsavgift, om hvorvidt denne skal økes eller 

reduseres. Det arbeides også mot en satsning på senior, ser for seg å ha en 

grovskisse for arbeidet i midten av juni. Bra fotballaktivitet for de yngre til 

tross for smittesituasjonen i Fjellregionen. Mye jentefotball, både blant 

utøvere, og en større del damer som tar på seg trenerverv o.l. Positiv utvikling! 

Fremover vil RILFO også engasjere seg mer for å tilrettelegge anlegget for 

god aktivitet sammen med hovedlaget. Anitas mål er å få heiarop og gnist i 

dugnadsinnssatsen og fotballvervene igjen. Heia heia! 

 

 Orientering:  

 Hans Arild Skjevdal er nyvalgt leder i O-gruppa. Godt i gang med treningsløp, 

men har vært uheldig med været i starten av sesongen som har ført til mindre 

aktivitet. Samarbeider fortsatt med Nord-Østerdal krets. Gruppa forbereder en 

ny sesong med stolpejakt, og ser for å være klar i midten av juni. Ellers 

arbeides det fortsatt med utvidelse av kart (bl. a. Vola og Småsætran), og har 

fått innvilget litt spillemidler til det. Ingen større arrangementer denne 

sommeren.  

 

 Skistuggu:  

 Jobber med å utbedre fasilitetene på Skistuggu (kjøkken og toalett). Dette kan 

gjøre det til et enda mer attraktivt sted for utleie til arrangementer o.l. 

Skistugguutvalget har fått tegninger etter møte med entreprenør. Håper å være 

ferdig til jubileumsfest i 2022! 

 

 Hovedlag:  

 Mye tid går med til arbeid på Øra, da sommerhjelpene ikke er på plass enda. 

Baner skal klargjøres, og det er mye arbeid i forbindelse med Øra-prosjektet. 

Flere apparater begynner å komme på plass, og badebrygga er snart på plass. 

Det samme gjelder boccia og kubb. Håper å få klar frisbeegolf i løpet av juni.  

 

 Gjennomgang av koronatiltak per 27. mai (se presentasjon).  

 

Sak 2/21 Kontaktpersoner fra hovedstyret ut mot gruppene 

 

Bakgrunn:  Det ble i styremøte 4/21 vedtatt nye kontaktpersoner fra hovedstyret ut mot 

gruppene.  

 

 Fotball: Tonje Sjøvold 

 Håndball: Linn-Eva Kolstad 

 Volleyball: Vidar K. Grind 

 Turn: Vegar Harborg 

 Ski: Vegar Harborg 

 Skiskyting: Stein Petter Haugen 
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 Orientering: Mathias Berg 

 Skistuggu: Randi Buseth Aas 

 Idrettsskolen: Daglig leder 

 

Kontaktpersoner inviteres på gruppestyremøter o.l., og kan nås ellers som et 

bindeledd mellom gruppene og administrasjonen.  

 

 

Sak 3/21 Klubbhåndbok 

 

Bakgrunn:  Røros IL har endelig fått på plass en klubbhåndbok med grundig informasjon, 

retningslinjer og maler.  

 

Følgende vedlegg til saken: http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/klubbhandbok  

 

Retningslinjer og maler vedtas formelt under styremøte den 14. juni, og skal 

fungere som nyttige verktøy for gruppenes arbeid. . 

 

Sak 4/21 Kommunikasjonsstrategi 

 

Bakgrunn:  Kommunikasjonsstrategi før Røros IL gjennomgås.   

 

Følgende vedlegg til saken: http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/klubbhandbok 

 

Alle gruppeledere bes om å samle en oversikt over alle grupper, sider og 

kontoer som eksisteres under Røros ILs navn. Disse skal godkjennes av 

hovedstyret. Følgende info skal være med:  

• Plattform (Facebook/instagram e.l.) 

• Beskrivelse/formål (f. eks. «Offisiell side for Røros IL Orientering», 

eller «informasjonsgruppe for medlemmer av RILFO J17» 

• Gruppe-/sidenavn 

• Administrator(er) av konto/gruppe/side (hvem) 

 

Frist for tilbakemelding: mandag 7. juni.  

 

 

Sak 5/21 Politiattest 

 

Bakgrunn:  Politiattestordningen gjennomgås.    

 

Følgende vedlegg til saken: https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/  

 

Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer 

over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold 

overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å 

bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at 

personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse 

forhindres fra å påta seg slike oppdrag. 

 

http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/klubbhandbok
http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/klubbhandbok
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
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Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om 

personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i 

hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller 

tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. 

 

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller 

personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og 

være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en 

konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. 

 

Sak 6/21 Bildedeling 

 

Bakgrunn:  Daglig leder går gjennom retningslinjer for bildedeling i idrettslag  

 

 Alle bilde som tas, lagres og brukes skal ha et samtykke fra barn/unge og evt. 

foreldre dersom barnet er under 15 år.  

  

 Daglig leder utformer et samtykkeskjema som kan sendes ut i forkant av 

sesongen til alle utøvere m/ foreldre.  

 

 

Sak 7/21 Rent lag 

 

Bakgrunn:  Røros IL ønsker å sette antidoping på agendaen. Rent Idrettslag er et 

webbasert verktøy som gir dere muligheten til å sette opp mål og tiltak for 

deres forebyggende arbeid. 

 

Følgende vedlegg til saken: https://www.rentidrettslag.no/  

 

Røros IL har et mål om at alle grupper i idrettslaget er Rent lag i løpet av 

2021. Tilbakemelding om fullført sertifisering meldes til daglig leder.  

 

Sak 8/21 Infobrosjyre om Røros ILs aktiviteter 

 

Bakgrunn:  Det har tidligere vært snakk om å få til en informasjonsbrosjyre om 

idrettslagets idretter/aktiviteter som kan distribueres til kommunens 

innbyggere. Vi setter arbeidet på agendaen igjen.  

 

Det er usikkert hvor mye en infobrosjyre vil utgjøre mht. tid/kost, men en idé 

er å lage flere små saker/reportasjer i løpet av året i forbindelse med 

start/avslutning/andre hendelser i ulike idretter. En annen måte å samle alle, 

unge og eldre, og lede til en toveiskommunikasjon er å invitere til en 

samling/klubbkveld en gang i året e.l., hvor vi kan informere muntlig om 

aktiviteter, og by på en koselig stund.  

 

 

Sak 9/21 Inndeling av sesongidretter og fordeling av treningstider 

 

https://www.rentidrettslag.no/
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Bakgrunn:  Evalueringsrunde av tidligere årsmøtevedtak vedr. sesongidretter.  

 Fordelingsmøte for høstidrettene: Mandag 23. august 

 

Følgende vedlegg til saken: http://roros-il.no/media/attachments/2021/04/12/ml-og-planer-

for-rros-idrettslag-2022-2024---revidert-mars-20211.pdf (se pkt. 4.1.5) 

 

Lite tilbakemeldinger på vedtaket, og det er fint å ha retningslinjer å forholde 

seg til ved planlegging og gjennomføring av aktiviteter i ulike aldre. For neste 

fordelingsmøte og planlegging av neste sesong bør et tema på agendaen være 

hvor mange treninger grupper utenfor sin definerte sesong kan ha uten å 

påvirke sesongidrettene. Fordelingsmøte for vinteridrettene: mandag 23. 

august.  

Det er også et ønske om at allidretten (10-19 år) skal forholde seg til 1 trening 

per uke grunnet stor belastning på trening i hall, hvor sesongidrettene bør 

prioriteres.  

 

Sak 10/21 Sommer og Artut Hele Juli 

 

Bakgrunn:  Artut Hele Juli fikk mye skryt i 2020, og i år har prosjektet fått nye midler til 

gjennomføring. I 2020 var hovedfokuset på fotball, men det er muligheter for å 

bidra med andre aktiviteter i 2021.  

 

Alle grupper som ønsker å bidra med aktiviteter, eller har innspill til opplegg, 

bes ta kontakt med Mate eller Dagfinn.  

 

 

Sak 11/21 Annet 

 

Se presentasjon.  

http://roros-il.no/media/attachments/2021/04/12/ml-og-planer-for-rros-idrettslag-2022-2024---revidert-mars-20211.pdf
http://roros-il.no/media/attachments/2021/04/12/ml-og-planer-for-rros-idrettslag-2022-2024---revidert-mars-20211.pdf

