Gruppeledermøte 1/18
Dato/klokkeslett:
24. januar 2018 / 19.00-21.00

Sted:
Reiselivets Hus, 2. etg.

Til stede:
Styret: Dagfinn Moen (styreleder)
+ Anne L. Mjelva (daglig leder)

Forfall:
Styret: Kristel T. Aas, Henriette Dahl, Kjell Bakke
Gruppene: Tor Erik Stokke, Vidar Grind

Gruppene: Stig Moen (Ski – leder), Kjell Morten Hansen
(Håndball – leder), Knut Njøtøy (Turn – leder), Rune Moan
(Skiskyting – leder), Frode Sjøvoll (Orientering - leder), Egil
H. Langeng (Skistuggu – kasserer), Lise B. Velzen (Leder Idrettsskolen)

Ikke møtt:
Trine Aspaas Krogh

Andre til stede: Hans Arvid Kosberg (valgkomitéen – leder)
– første 15 min.

Protokoll sendt:
.Styremedlemmer og gruppeledere

Arkivert:
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•
•
•
•
•
•
•
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Sak 4/18: Betaling av medlemskontingent
Sak 5/18: Orientering om fordeling av momskompensasjonen
Sak 6/18: Hvordan legge til rette for aktivitet fra førskole til VGS?
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Sak nr.
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Sak/vedtak
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Protokoll 3/17 signert.
Enighet om å følge opp den felles kalenderen som ble tatt opp i sist
møte.
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Ansvar

Informasjon fra valgkomitéens leder
Hans Arvid informerte om arbeidet til valgkomitéen. De er godt i
gang og har gjort et grundig arbeid hvor de har gått gjennom hvem
som er på valg, historikk, fjorårets rapport fra kontrollkomiteen og
oppfølging av dem, m.m. De legger vekt på kjønnsfordeling,
alderssammensetning, sammensetning av bredde (mange idretter
skal være representert), kontinuitet, det faglige mht. idrett og
økonomi, og «noe nytt». Dette danner grunnlaget for hvordan
valgkomitéen vil jobbe fremover.

Daglig leder

Frist

Hans Arvid oppfordrer til at gruppene bidrar med innspill på
kandidater til hovedstyret og ulike komiteer, og at de bør være ute i
god tid. Det legges til at alle med aktive barn i idretten bør kjenne
sin besøkelsestid til å bidra med innspill.
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Forberedelser til årsmøtet
Daglig leder forhørte seg hvordan gruppene lå an mht. årsmøter.
Det ble rapportert god kontroll blant gruppene, og det ble tatt en
kjapp gjennomgang av enkelte punkter vedrørende oppgavene til
årsmøtet.
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Betaling av medlemskontingent
Det har vært usikkerhet blant enkelte trene og verv om de skal
betale medlemskontingent i Røros IL.
Det ble vedtatt at alle medlemmer som representerer idrettslaget,
uansett rolle, skal betale medlemskontingent til Røros L hovedlag.
Dersom noen verv/trenere o.l. ikke skal betale må dette evt.
tilbakebetales fra den gruppen det gjelder.
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Orientering om fordeling av momskompensasjonen
Det ble informert om momskompensasjonen for regnskapsåret 2016
som kom inn i slutten av 2017. Daglig leder informerte om at denne
fordeles prosentvis ut i gruppene basert på deres momspliktige
kostnader i 2016. Utbetalingene til gruppene kan ventes ila. februar.
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Hvordan legge til rette for aktivitet fra førskole til VGS?
Det er stilt spørsmål om hvordan vi kan bli bedre til å tilrettelegge
for aktivitet for flere aldersgrupper. Blant annet ser vi at flere
utøvere velger å begynne VGS andre steder på grunn av bedre
tilbud, f. eks. utøvere som ønsker å satse mer på idretten. Når
ungdom flytter til andre steder for å drive idrett på høyere nivå
klarer heller ikke Røros IL å stille lag på enkelte aldersgrupper. Å
beholde ungdommen litt lenger kan også bidra til allsidigheten i alle
idrettene på Røros.
Røros IL skal være en motor i samfunnet, og sammen med gruppene
skal vi være med og bidra til aktivitet blant barn og unge. Det er
enighet om at vi må opparbeide nødvendig kompetanse og utvikle
virksomheten i samarbeid med kommune og lokalsamfunn. Et steg
vil være å gå i dialog med Røros VGS og deres idrettstilbud. Vi kan
også forhøre oss med andre kommuner, skoler og idrettslag om
hvordan de gjør det for å lykkes med samme problemstilling.
Tall viser at unge slutter med idrett i tidlig alder. Målet bør være å få
med barn lenger, og gi de et mål å strekke seg etter. Det må
tilrettelegges for godt miljø og trivsel, som er viktige stikkord for
blomstring av idretten. Det vil også bidra til folkehelsen og et
optimalt oppvekstmiljø på Røros. Det bør også vises varsomhet når

det gjelder spesialisering i en idrett, da det kan føre til utbrenthet og
tap av motivasjon i tidlig alder.
Det ble også lagt frem forslag om at ansvaret mellom idrettsskole og
gruppene bør defineres nærmere. Det er tidligere snakket om å
opprette et sportslig utvalg på vegne av hele idrettslaget som skal
sitte på mye kompetanse innen idrett, kosthold, barn og unge. Må
følges opp med konkrete forslag.
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Status i gruppene
• Idrettsskola: Lise rapporterte om at Idrettsskola er populær
blant barna, at de har veldig gode opplegg og at de fortsatt er
veldig fornøyd med ansettelsen av en fast idrettsskolelærer.
Ønsker å få gjeninnført en ungomdshjelpetrener. Gruppene er
også flinke til å stille opp.
• Turn: Godt i gang med forberedelsene til årsmøte. Ingenting
nytt vedr. det sportslige. Det har nettopp vært et nytt uttak til
konkurransepartiet. Uttaket baseres på ferdigheter og
interessen for idretten, og alle utøverne blir godt informert fra
de begynner som turner til de kan bli tatt ut. Funker bra, og
trener og sportslig har god kontroll.
• Ski: Lysløyperenn går sin gang med varierende deltakerantall.
Rundt 40 deltakere uten tid i går – oppgang ift. før. Men det er
få som er med og går på tid. Ski og skiskyting har også involvert
seg med Early birds, og skal arrangere en morgentur på ski i
samarbeid med andre fra Trondheim 2023. Berserennet går den
10. mars, og det jobbes nåmed dugnadsgjeng. Samarbeider med
Os IL. Start på Røros og målgang på Os.
• Håndball: Full vigør og massevis av kamper. Dugnad i martan
(kafeen i verket) – en kabal å få opp, snart i mål. Nytt styre i
Røros As Kafedrift. Kjell bakke og Kjell Morten Hansen har gått
inn i styret fra idretten. Påmelding til Steinkjercup er i gang,
med opp til 80 spillere som kan være med. RIL Håndball er også
i ukentlig dialog med St. Halvard i Drammen. De kommer til
Røros igjen for å ta en evaluering og forberede til neste
arrangement (Håndballskola). Det er blant annet bekreftet at
Gro Hammerseng kommer. Går ut noe bredere i regionen ved
neste arrangement, neste er i mai.
• Orientering: Orienteringsgruppa er usikker på hvilke
konsekvenser nye vernebestemmelser for Mølmannsdalen vil få
for aktivitet og arbeidet med nytt kart for området. Vurderer
Stolpejakten i 2018, men er avhengig av midler for å kunne
arrangere.
• Skiskyting: Har begynt med kretsrenn. Kvalfoss-sprinten går i
helgen med 6-7 utøvrere. Junior-NM arrangeres neste helg, og
RIL stiller med 11-12 utøvere. Det arrangeres kretsrenn sammen
med OS i mars (finalen i Nord-Østerdal). Følger ellers opp
søknadsfrister for arrangering av renn. Strategien er å søke NC i
2019, og senior NM i 2021. Skiskyttergruppa er ellers
takknemlige for samarbeidet med Os.

•

•

8/18

Skistuggu: Åpnet igjen forrige søndag (21. januar), og er fortsatt
et populært sted. Aage Aas får skryt for sitt arbeid med
Skistuggu.
Hovedlaget: Ny daglig leder har vært ansatt i snart 3 mnd., og er
i full gang. Hovedlaget åpner for bobilparkering i Rørosmartnan
og evt. før, og er fornøyd med å ha fått lagt opp strøm.

Annet
• Utbetaling av overskudd fra parkering under Julemarked 2017
De aktive idrettsgruppene fikk denne uken utbetalt en sum hver
av overskuddet fra parkeringa under Julemarkedet, arrangert av
hovedlaget, og hovedsakelig styreleder.
• Neste møte: Ikke satt.

Trondheim, 28/01/18

Anne Luksengård Mjelva
Daglig leder

