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Protokoll fra styremøte i Røros Idrettslag 
 
Møtenummer: 5/21 
Dato: 14. juni 2021   
Kl: 20.00-22.30   
Sted: Ren Røros 
 

 
Sakliste 
 

Vedtakssaker:  
 
Sak 15/21 Godkjenning av protokoller fra styremøte 3 og 4, 2021 
Sak 16/21 Deltakeravgift Allidrett 10-19 
Sak 17/21 Vedtak av klubbhåndbok med retningslinjer og maler 
Sak 18/21 Vedtak av kommunikasjonsstrategi 
Sak 19/21 Avfallsbeholdere 
Sak 20/21 Litjmoen 
Sak 21/21 Navn på Øra 
Sak 22/21 Utlysning av stilling som daglig leder 
 

 
Orienteringssaker:  
 

O-Sak 17/21 Skisser for utbedring av Skistuggu 
O-Sak 18/21 Planlagte arrangementer mai/juni 2021 
O-Sak 19/21 Bobilfondet 
O-Sak 20/21 Økonomi 
O-Sak 21/21 Annet 
 
 

 
Møteplan styret:  

•     Mandag 16. august  
•     Mandag 13. september  
•     Mandag 18. oktober  
•     Mandag 29. november  
•     Mandag 10. januar  
•     Mandag 7. februar  
•     Onsdag 2. mars  
•     Mandag 21. mars (årsmøte)  
 

 
 
 
 
 
 
 

Vedtakssaker 
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Sak 15/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 
 
Bakgrunn:  Protokoll fra møtet 15. mars og 5. mai må godkjennes av styret. 

Ingen merknader innkommet. 
 
Følgende vedlegg til saken:  Protokoll styremøte RIL 3-21.pdf 
    Protokoll styremøte RIL 4-21.pdf 
 
Vedtak: Protokoller godkjennes. 
 
 
Sak 16/21 Deltakeravgift Allidrett 10-19 år 
 
Bakgrunn:  Per i dag er Allidrett for barn og unger 10-19 år et gratis tilbud, for både 

medlemmer og ikke-medlemmer av Røros IL. Styret bør ta stilling til om 
allidretten skal stille krav til innmelding i idrettslaget, og evt. aktivitetsavgift.  

 
Vedtak: For å delta på Allidrett i Røros IL må man være medlem av idrettslaget (gjeldende 
fra høst 2021). Aktivitetsavgift i Allidrett 10-19 år tas opp under årsmøtet 2022.  
 
 
Sak 17/21 Vedtak av klubbhåndbok med retningslinjer og maler 
 
Bakgrunn:  Klubbhåndboken med retningslinjer og maler som ble laget og gjennomgått 

tidligere i år må vedtas av hovedstyret. 
 
Følgende vedlegg til saken:  Klubbhånbok for Røros Idrettslag – rev. mai 2021.pdf 
    Retningslinjer valgkomité.docx 
    Retningslinjer alkohol.docx 
    Retningslinjer foreldre.docx 
    Retningslinjer mobbing.docx 
    Retningslinjer reiseleder.docx 
    Retningslinjer trenere.docx 
    Retningslinjer utovere.docx 
   
Vedtak: Klubbhåndbok for Røros IL med retningslinjer og maler vedtas. Ingen merknader.  
 
 
Sak 18/21 Vedtak av kommunikasjonsstrategi 
 
Bakgrunn:  Kommunikasjonsstrategien som ble laget og gjennomgått tidligere i år må 

vedtas av hovedstyret. 
 
Følgende vedlegg til saken:  Kommunikasjonsstrategi Røros IL – utkast oppdatert 5.5.pdf 
    
Vedtak: Kommunikasjonsstrategi for Røros IL vedtas. 
Bestille telt/beach flagg med logo? 
 
Sak 19/21 Avfallsbeholdere 
 



3 
 

Bakgrunn:  Røros Produkter tilbyr avfallsbeholdere til kr. 89 000. Kr. 37 500 dekkes av 
støtte fra Fias. Styret bes ta stilling til avfallsbeholdere (type, plassering) på 
Øra ift. mottatt tilbud.  

 
Følgende vedlegg til saken:  0300.-Tilbudsordre.pdf 
    Avfallsbeholdere.pdf 
    
Vedtak: Styret går for bestilling av beholdere fra lokal leverandør. Valg av farge: svart, med 
ulike detaljfarger på innkast. 
 

 
Sak 20/21 Litjmoen 
 
Bakgrunn:  Styret bør ta stilling til veien videre for Litjmoen, og Røros IL har fått svar på 

søknad om riving/flytting av Litjmoen fra Røros Kommune.  
 
Følgende vedlegg til saken:  Søknad om rivning av Litj-moen.pdf 

Svar på brev om riving_flytting av Litj-moen.pdf 
    Litjmoen brev.pdf 
 
Vedtak: Det vil sendes inn en søknad om tømmestasjon på andre siden av elva innen OK tid. 
Videre må vi se om eiendommen kan egne seg for tømmestasjon (både fint og grovt). Per nå 
er det i strid med gjeldende reguleringsplan å sette opp servicebygg for bobiler her. Videre 
må vi se på interessen for Litjmoen, da flere har vist interesse for å ta over kassen. Først må 
Litjmoen tømmes for verdier, så kontaktes media for salg av Litjmoen.  
 
 
Sak 21/21 Navn på Øra 
 

Bakgrunn:  Styret tar stilling til nytt navn på Øra. F. eks. Øra Aktivitetspark. Flere ønsker 
at det skal hete noe med Øra, da navnet er innarbeidet blant innbyggere.  

 
Vedtak: Øra Aktivitetspark.  
 
 
 
Sak 22/21 Utlysning av stilling som daglig leder 
 
Bakgrunn:  Nåværende daglig leder Anne L. Mjelva leverte oppsigelse i slutten av mai. 

Stillingen er lyst ut.    
 
Vedtak: Det settes opp en gruppe som tar intervjuprosess videre: Tonje, Vidar, Anne. 
Søknadsfristen forlenges til 27. juni.  
 

 
 
 
 

Orienteringssaker 
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O-sak 17/21 Skisser for utbedring av Skistuggu 
 
Starten av møtet: Skistugguutvalget v/ Per Morten Hoff (styremedlem), Dagfinn Moen (leder) 
og Thu Sandbakken (kasserer) er med i møtet for å presentere planer for Skistuggu.  
 
Skistuggukomitéen har mottatt skisser for utbedring av Skistuggu (Røros Entrepenør). 
Bakgrunnen for utbedring er at det behøves for å ivareta Skistuggu, og for å gjøre det til et 
mer attraktivt sted å leie og besøke. Besøk og utleie har gått drastisk ned. Utbedring er pålagt, 
og nødvendig for å gjøre dette mer attraktivt. Blant annet planlegges det nye toalettfasiliteter, 
nytt og godkjent og større kjøkken, legge til rette for nye bruksformål, legge til rette som et 
utgangspunkt for trening. Til finansiering: 2,6 millioner. Hovedstyres bes om å ta stilling til 
planer for Skistuggu.  
 
O-sak 18/21 Planlagte arrangementer for mai/juni 2021 
 
Både Azun Camp og Bergstadcupen er utsatt/avlyst grunnet smittesituasjonen. Daglig leder 
orienterer. 
 
O-sak 19/21 Bobilfondet 
 
Kun én søknad er kommet inn til bobilfondet før fristen 1. mai. Denne dreide seg om 
sponsing til Norway Cup, men utgår da Norway Cup er avlyst.  
 
Midlene går til utvilking av breddeaktivitetene.  
 
 
O-Sak 20/21 Økonomi 
 
Regnskap for Q1 er snart klart. Daglig leder sender ut så snart rapportene er klare. Men alt ser 
OK ut så langt i år, ingen store avvik annet enn at utgiftene til aktivitetsparken har dratt opp.  
 
O-Sak 21/21 Annet 
 
Det trengs noe aktivitet for de minste på Øra. Daglig leder ser på mulighet for å bruke skogen 
til opplevelsesskog e.l., samt bestilling av lekeapparat.  
 
Daglig leder tar kontakt med Sundveien for brakkerigg som i dag ligger i Sundveien – 
dersom disse selges er det muligheter for at RIL kan kjøpe.  
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