Mål og planer for Røros Idrettslag 2018 -2021
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Visjon og verdier

«Vi skal være en motor i Rørossamfunnet, for å skape
aktivitet, mestring og glede.»

Utviklende
Artut
Førr alle

Verdiene skal hjelpe oss til
•
•
•
•

•
•
•
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å bidra til aktivitet og engasjement i lokalbefolkningen
å tilby aktiviteter tilpasset alle ambisjons- og utviklingsnivå
å tilby aktiviteter med fokus på fokus på utfordring, mestring og glede som barn, unge og
voksne ønsker å ta del i
å ha et godt samarbeid og god oppførsel mellom særgruppene, samt med andre lag og
organisasjoner som tilbyr aktivitetstilbud for barn og unge
å gjøre det skal være økonomisk overkommelig å delta i Røros Idrettslag
å skape et godt klubbmiljø, der vi tar godt vare på hverandre
å skape gode holdninger, som fører til et godt treningsklima og gode konkurranseforhold

Dagens situasjon

2.1

Laget har god tilgang på anlegg i forhold til antall aktive medlemmer, men mangler gode
garderober og klubblokaler som samlingspunkt. Det mangler en samlet plan for hvordan
anleggene skal vedlikeholdes og videreutvikles, samt de økonomiske konsekvensene av disse
planene.

2.2

Økonomien er stram og avhenger i stor grad av dugnadsinnsats. Mangler midler til
profesjonalisering.

2.3

Røros mangler tilbud som får ungdom i og etter videregående skole til å bli på Røros og delta
i RILs arbeid. Forholdsvis få barn i lokalsamfunnet hindrer nyrekruttering.

3
3.1

Hovedmål
Bedre lagets økonomiske situasjon, som blant annet innebærer nedbetaling av gjeld, samt
øke idrettslagets handlingsrom.

3.2

Hvis mulig: utbedre/nye garderober og bygge klubblokaler – eller forberede slike.

3.3

Bidra til å gjøre Røros mer attraktivt som skolested, og generelt attraktivt for ungdom og
unge voksne.

3.4

Kompetanseheving av trenere og tillitsvalgte.

3.5

Innføre felles økonomistyringsprogram med god opplæring av brukere.

3.6

Bidra til å forbedre tilbud av idrettsrelaterte aktiviteter for befolkningen på Røros.
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Tiltak frem til 2021

4.1

Sportslig utvikling

4.1.1

All sportslig aktivitet gjennomføres av de enkelte gruppene.

4.1.2

Planene skal innarbeides i budsjett og vedtas sammen med budsjett.

4.1.3

Trenere og tillitsvalgte skal ha eller tilbys nødvendig kompetanse for å kunne utføre sine
oppgaver. Detaljer utarbeides i hver gruppe.

4.1.4

Tilbudet må tilpasses brukernes ønsker og behov, og laget må være åpent for nye initiativ.

4.1.5

For å unngå for tidlig spesialisering og bidra til allsidighet, skal hovedtstyret 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 2018.

4.2

Organisasjon og økonomi

4.2.1

Samlet plan for økonomisk utvikling i 4-årsperioden utarbeides i løpet av 2019 for vedtak på
årsmøtet i 2020.

4.2.2

Tilsvarende plan for perioden 2022 – 25 utarbeides i løpet av 2021 for vedtak av årsmøtet
2022.

4.2.3

Planer og budsjett for hvert år skal fremlegges for godkjennelse på idrettslagets årsmøte og
skal ses i sammenheng med de mål som er oppsatt for 4-årsperioden. Ansvar for dette
påligger hovedstyret, men grupper og utvalg skal trekkes med og høres i prosessen.

4.2.4

Ansvar for gjennomføring og nødvendige tiltak ligger hos hovedstyret.
Utvalg og grupper rapporterer til hovedstyret og er ansvarlige for gjennomføring innenfor
budsjett og rammer godkjent av hovedstyret.

4.2.5

Hovedlaget er ansvarlig for alle forpliktelser som inngås av RIL. Kun hovedstyret har rett til å
inngå avtaler som omfatter økonomiske forpliktelser. Innenfor rammen av godkjent budsjett
kan hovedstyret delegere til daglig leder og/eller utvalg og gruppestyrer å inngå slike
forpliktelse, dog slik at daglig leder eller styreleder skal medunderskrive eventuelle avtaler.

4.2.6

Alle regnskap og all fakturering skal foregå i felles regnskaps- og fakturasystem og det
påligger gruppeledelsen å bidra til at fakturering skjer fortløpende, og regnskap kan avsluttes
kvartalsvis.

4.3

Anleggsutvikling

3.3.1

Mål for anleggsutvikling er å kunne tilby tilfredsstillende anlegg for lagets aktiviteter, samt å
sikre verdien av allerede gjennomførte investeringer.

3.3.2

Planer for videreutvikling og vedlikehold av lagets anlegg skal utarbeides årlig og innarbeides
i hovedlagets budsjetter for godkjennelse på årsmøtet.

3.3.3

Det skal opprettes et anleggsutvalg som vil ha som oppgave å utarbeide planer i samarbeid
med, og innenfor rammer gitt av hovedstyret, samt å forestå gjennomføring av godkjente
planer i henhold til godkjent budsjett.

3.3.4

Anleggsutvalget rapporterer til hovedstyret.

4.4

Økonomiutvalg

Styret ønsker å legge frem forslag for årsmøtet om å opprette et økonomiutvalg i perioden, ref. sak.
27/18, styremøte 4/18.

4.5
4.5.1

Arrangementer og andre inntektsbringende aktiviteter
Gruppene og hovedstyret skal samarbeide om å utvikle og gjennomføre arrangementer og
andre inntektsbringende aktiviteter med følgende formål:
(a) Sikre økonomisk bidrag til gruppenes og lagets drift.
(b) Bidra til å gi egne utøvere mulighet til å utvikle seg.

4.5.2

Dagens hovedarrangementer (Bergstadcup og Yngres Cup) skal videreføres og videreutvikles
slik at de er et attraktivt tilbud til klubber i Trøndelag og på Østlandet. I tillegg skal man søke
å utvikle tilsvarende tilbud innen de andre idrettene som klubben har (ski, skiskyting, turn og
volleyball).

4.5.3

Nasjonale og regionale mesterskap kan arrangeres på Røros eller med bidrag fra klubben
forutsatt at disse kan gi et positivt økonomisk bidrag til klubbens drift.

4.5.4

Gruppene skal som hovedregel ha ansvar for gjennomføring av turneringer og andre
idrettsarrangement i henhold til planer og budsjetter som er godkjent av hovedstyret.
Hovedstyret og daglig leder kan bidra til gjennomføringen.

4.5.5

Alle idrettsarrangement skal ha egne budsjett og regnskap.

4.5.6

Alle arrangementer skal ha en egen organisasjonsplan.

4.5.7

Andre inntektsbringende aktiviteter skal gjennomføres i henhold til skriftlige regler om dette
som er utarbeidet av hovedstyret.

4.5.8

Andre inntektsbringende aktiviteter, som ikke normalt faller inn under de enkelte gruppenes
aktiviteter (f.eks. bobilparkering osv) er hovedstyrets ansvar, dog slik at gruppene kan bidra
med mannskap til gjennomføring mot en avtalt andel av inntektene.

5

Organisasjonskart

Årsmøte

Lovkomite

Revisor

Kontrollkomité

Valgkomite

RIL
Sykkel

Verket AS
Styret

RIL
Friidrett

Røros Kafédrift SA
Daglig leder

Æresbevisningskomite

Idrettsskolen

Redaksjonskomité

Anleggsutvalg

Skistuggu

RIL
Ski

RIL
Skiskyting

RIL
Fotball

Bergstadcupen

RIL
Håndball

Rørosbanken
Yngres Cup

RIL
Turn

RIL
Orientering

RIL
Volleyball

