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 Referat til gruppeledermøte i Røros Idrettslag 

 

Møtenummer: Gruppeledermøte 2/22 

Dato: 04.04.22   

Kl. 20-22 

Sted: Kjelleren i Verket 

 

Til stede: Eivind Langseth (leder skigruppa), Sverre Hovind (leder turngruppa), Kim 

Nyrønning (leder håndball), Vidar K. Grind (Styreleder og leder volleyball), Vegar 

Harborg (nestleder), Linn- Eva Kolstad (styremedlem) og Mari Grønnerøe (daglig 

leder).  

Forfall: Hans Arild Skjevdal (leder orientering), Anita Rennemo (leder fotball), Stein 

Røsten (leder skiskyting). 

 

Saksliste: 

Sak 10/22: Velkommen og agenda 

Sak 11/22: Møteoversikt 2022 

Sak 12/22: Status i gruppene og kontakter fra hovedlaget  

Sak 13/22: Presentasjon Øra- prosjektet (UTSATT) 

Sak 14/22: Utbetalinger/ overføringer gruppene 

Sak 15/22: Booking kjelleren 

Sak 16/22: Politiattest 

Sak 17/22: Medlemsuke Sport1 2022 + Byttedag 

Sak 18/22: 125-års jubileum  

Sak 19/22: Fordeling treningstider (UTSATT) 

Sak 20/22: Dugnad/ sponsorer (UTSATT) 

Sak 21/22: Scantrade- midler Spons 2022 
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Sak 10/22: Velkommen og agenda 

Daglig leder ønsker velkommen og går gjennom sakslista. Presentasjonsrunde for ny 

leder i turngruppa, Sverre Hovind og ny leder i håndballgruppa, Kim Nyrønning. 

Basert på oppmøte gjorde DL vurdering på at noen saker ble grundigere gått 

gjennom, samt at andre saker ble utsatt til neste møte. 

 

Sak 11/22: Møteoversikt 2022 

Daglig tar opp igjen møteoversikten for gruppeledermøtene for 2022. På bakgrunn av 

nye verv og «overlappsmøter» for disse i gruppestyrene ble dagens møte forskjøvet 

en uke.  

Styrekurs 25.april kl.18-20.30 har kommet inn i oversikten siden sist. Oppfordrer alle 

med et verv i idrettslaget til å delta. DL sender ut egen e-post med påmelding. 

Innspill fra styret: fordelingsmøte med sportslig utvalg i stedet for gruppelederne. 

Innspill fra styret: gruppelederne inviteres inn i styremøte med hovedlaget 1-2 ganger 

årlig/pr. halvår avhengig av behov. 

Andre innspill: se om fordelingsmøtet i august kan flyttes frem en uke. 

Evaluering underveis/ved årsslutt ang. møtefrekvens og innhold/struktur på 

gruppeledermøtene. 

 

 

 

Sak 12/22: Status i gruppene  

Gruppene sier noe om status. Daglig leder går gjennom nye kontakter fra hovedlaget 

og ut mot gruppene. Oppfordrer til at disse skal inviteres fast på styremøter innad i 

gruppene. Varierende fra gruppe til gruppe hvordan dette har vært praktisert frem til 

nå. Daglig leder ønsker også innspill på ny leder til Skistuggu- ingen innspill. 
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Turn:  

Ny leder nå- Sverre Hovind. Hadde møte med overlapp forrige uke, ikke satt inn i alt 

enda. Våravslutning blir 27. April. Finne en løsning som ikke er preget av pandemi. 

Det gamle styret blir med å drar i land våravslutningen. Konkurransestevne i helga- 

Opplandspokalen: konkurransepartiet gjorde det bra; nr.6 av 38 på den ene øvelsen. 

Vurdere om de skal delta på en konkurranse/stevne til i mai/juni. Undersøker 

Fjellstevne- august og «tradisjonelt turnstevne» (kretsen) juni etter innspill her nå. 

 

Håndball:  

Ny leder nå- Kim Nyrønning. Liten overlapp forrige uke, nytt møte igjen i morgen 

m/tidligere leder. Ikke satt inn i alt enda. Deltar på Steinkjer cup 22.-24.april. 

 

Ski:  

Sesong med litt økning i total aktivitet; 190 deltakere Barnas Mini-VM, 90 deltakere 

på Lagsmesterskapet, 15 deltakere skirenn i Haltdalen. Soknedal nå på onsdag- 

stafett 3 lag. 12 deltakere har vært innom å prøvd skiskyting (lavterskel). Styret: alle 

valgte gjenvalg. Silje Heggdalsvik inn som styremedlem nå etter årsmøtet. 

Premieutdeling/avslutning; håp om ute, ca. Mai. Planlegger sosial helgetur ila. 

sommeren. Ferdig med treninger/renn for sesongen nå- pause til neste sesong. 

Håper å få til Mini-VM også neste år, enten i regi av Mini-VM eller i regi idrettslaget. 

Inn i prosess med skiskyting for å se på sammenslåing.  

 

Volleyball:  

En trening for voksne/senior pr. uke i mange år, flyttet til tirsdager de siste årene. Nytt 

av året trening for 10-12 åringer også. Fast gruppe på 5-7 deltakere. Styret i 

volleyball ganske likt siden oppstart/etablering. Stor interesse for å spille i divisjon fra 

høsten. Bekymringsfylt med færre faste antall medlemmer, seniorer (over 18). Alle 

klubbene i distriktet mistet mange medlemmer, fra 30 stk. til 12-14 pr. trening nå. 

Fast trening til idrettsskolen 2* årlig. Turnering på nyåret avlyst to år på rad. Satser 

på gjennomføring 2023. Sandvolleyballens dag 7.august.  

 

Annet: 

• Flere æresutnevnelser til ski-/skiskyttergruppa. DL sender skigruppa e-post 

om utnevnelsen. Leder ski- og skiskyting inviterer de utkårede evt. deres 

foresatte på avslutning. 

• Innspill: Dugnad på tvers av gruppene, trening på tvers (løpetrening, 

skadeforebygging). Oppfordring om bredde. Eksempler fra andre klubber. 
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Kontakter ut mot gruppene; 

 

• Volleyball: Vidar 

• Fotball (+anleggsutvalg): Vegar + Vidar  

• Ski/Skiskyting: Mathias 

• Skistuggu: Linn-Eva 

• Turn: Ingrid og Linn-Eva 

• Håndball: Ståle 

• Orientering: Stein Petter 

• Idrettsskolen: Daglig leder 

 

Sak 13/22: Presentasjon Øra- prosjektet (UTSATT). 

Denne saken ble utsatt, og blir med videre på neste møte, enten i gruppeledermøte 

eller som tema på styremøte hvor gruppelederne blir invitert. 

 

Sak 14/22: Utbetalinger/ overføringer gruppene 

Daglig leder viser oversikt over utbetaling/overføringer til gruppene siden forrige 

styremøte;  

• Kickback Sport 1 (2021) ble utbetalt 12.02.22; 

o 10 000,- til alle gruppene, foruten Idrettsskolen som ble utelatt året før- 

og fikk nå 15 000,-.  

• Koronakompensasjon november-desember 2021; 

o Turn: 24 231,- (avlyst juleavslutning) 

o Fotball: 14 350,- (avlyst julecup). 

o Håndball: 4200,- (tapte inntekter kiosk/inngang) 

o Ski; 5950,- (delvis avlyst skirenn) 

o Skistuggu: 6300,- (avlyste arrangement) 

 

Ser ikke ut som det kommer koronakompensasjonsordning for 2022. Innspill: 

hånballgruppa tapte inntekter ifbm.avlyst martnan- dobbeltsjekke at det ikke er noe 

kompensasjon for dette.  

 

Sak 15/22: Booking kjelleren 

Daglig leder informerer om bookingsystemet til nye gruppeledere. Oppdatert tilgang 

håndball og turn, ny innloggingslink sendt ut via e-post. Oppfordring til at 

gruppelederne booker styremøter selv. 

Booking via: https://rorosil.skedda.com/booking. 

Følgende har nå bookingtilgang; 

https://rorosil.skedda.com/booking
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Sak 16/22: Politiattest 

Daglig leder informerer om ordningen til nye gruppeledere. Minner om at ALLE med 

et ansvars- eller tillitsforhold overfor barn skal ha gyldig politiattest. Trenere, 

instruktører og lagledere. Men også andre personer med verv må ha dette. DL viser 

til at det er ønskelig at alle medlemmene i gruppestyrene har godkjent politiattest. 

 

 

VIKTIG: 

Gruppeleder påser at alle trenere får påminnelse om politiattest ved sesongstart 

(legges inn i årshjul!), samt underveis i sesongen dersom nye kommer til. Sender en 

oversikt til DL med trenere og alderskull ved sesongstart. DL følger opp videre.  

 

Link og instruks for å innhente politiattest ligger på hjemmesiden vår. Viktig at denne 

vises frem til DL i etterkant for å være gyldig. 

https://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/politiattest 

 

https://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/politiattest
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Sak 17/22: Medlemsuke Sport1 2022 + Byttedag 

 

Medlemsuker Sport 1: 

Vår- uke 17: 28.-30.april (tors-lør) 

Høst- uke 39: 29.sept.-1.okt. (tors-lør) 

 

• Medlemsuke for våren er rett rundt hjørnet. 30 % rabatt disse dagene. Eget 

infoskriv blir sendt ut til gruppeledere og medlemmer i forkant. 

• Ønskelig at gruppene bidrar på disse ukene (lørdag), slik at det blir en 

«happening». Eks. med triksekonkurranse, skyte på mål/blink etc. 

• Skigruppa utvidet ansvar høst. Flere kan henge seg på. 

• Hvem kan ha ansvar nå i april? Ingen meldte seg. Ønskelig at de som går inn i 

sesong bidrar- DL hører med fotball og orientering.  

 

Byttedag: 

Forslag på dato: Rett over påske/ slutten av april.  

Sted: Gymsalen 

• Idrettslaget arrangerer egne byttedager (ala skigruppas byttedag i vinter) 

fremover.  

• Vi utvider til 2 ganger årlig, samt inviteres inn alle idrettene.  

• Byttedag nå før sommeren. 

• Finne dato for neste byttedag på neste gruppeledermøte. 

• Oppfordrer til å ta inn alt av sesongrelatert utstyr, sykler, klubbekledning og 

klubbutstyr. 

• Daglig leder følger opp med booking, arbeidsfordeling og inforskriv. 

 

Sak 18/22: 125-års jubileum  

Daglig leder viser til oversikt fra forrige gruppeledermøte på arrangement gjennom 

125- årsjubileet; 

Innspill:  

• Jubileumsarrangement Øra i februar ble gjennomført (ski, skøyter). 

• 27.april våravslutning turn planlagt. Juleavslutning som et utvidet 

arrangement/en del av 125-årsjubileet? 

• Frisbeegolf kanskje flyttes til august. 

• Ønskelig at gruppene gir DL oversikt over på sine arrangement:  

• Ønskelig at gruppene reklamerer for sine arrangement via Arbeidets Rett og 

sosiale medier. 
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• DL gått gjennom «barteravtalen» med Arbeidets Rett enda en gang, og vi kan 

motfakturere i enda større grad enn tidligere, slik at annonsekostnadene 

holdes relativt lave (kun produksjonskostnad; 1000,- pr. print og 450,- 

pr.digital). 

 

 

Jubileumshefte: 

Redaksjonskomite satt i arbeid, DL leder/koordinerer arbeidet med mål om et 

jubileumshefte klart til jubileumsdagen 9.desember. 

Brynhild Nilsgård inn som redaktør. Kommer til å ta kontakt med gruppene underveis 

i arbeidet. 

Gruppene blir trolig invitert til å selge jubileumsheftene på dugnad. Lav salgspris i 

håp om å selge mange. 

 

Sak 19/22: Fordeling treningstider sommersesong (UTSATT) 

Utsatt pga. fravær fra sommeridrettene som går inn i sesong nå. DL innhenter 

oversikt over treningstider fra fotball i etterkant av møtet. Samt treningstidene til 

orientering, håndball o/10 år og turn o/10 år frem til september. 

Innspill på at sportslig utvalg inviteres til fordelingsmøte i august. 

 

Sak 20/22: Dugnad/ sponsorer (UTSATT) 

Sponsorer og dugnad generelt- utsatt til neste møte evt. tema på styremøte som 

gruppelederne inviteres inn i. 

Henvendelse ny dugnad: Bæring utstyr ifbm filmproduksjon Olavsgruva 

• Eldre ungdom evt. foreldregruppa (kostbart filmutstyr). 15 stk. 

• Onsdag 27. April: bære ned i gruva. Kl.16-19.  

• Lørdag 07. Mai: bæring opp fra gruva: kl.19-23.  
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• Mer informasjon kommer. Svarfrist også fordeler DL i etterkant dersom flere er 

interessert. 

 

Sak 21/22: Scantrade (Umbro-midler) spons 2022 

 

• Beregnes prosentvis ut ifra hvor mye vi kjøper i Umbro-artikler.  

• Beregnet videre prosentvis ut i fra antall medlemmer pr.særgruppe. 

• DL åpner opp for uttak av spons-midler 2 ganger pr. år. Vår (forskuddsvis) og 

vinter (desember). Passe på å ikke ta ut for mye på vårparten. Mulig 

oppjustering i desember.  

• Uttak går via DL. 

• Basert på 2021 kan vi for 2022 ta ut; 

o Fotball: ca. 45 000,-  

o Håndball: ca.30 000,- 

o Turn: ca.26 000,- 

o Volleyball: ca. 4 500,- 

• Hva kan tas ut; Klubbkolleksjon som honorar til trenere/styremedlemmer, ball, 

vester og rekvisitter laget.  

• Uttak vår: april/mai. DL sender ut informasjon med bestillingsfrist. 

• For katalog se her: https://scantrade.no/ 

 

 

09.04.22 

Daglig leder, Mari Grønnerøe 

 

 

 

 

 

 

 

https://scantrade.no/

