Gruppeledermøte 3/18
Dato/klokkeslett:
15. august 2018 / 19.00-21.30

Sted:
Reiselivet Hus, 2. etg

Til stede:

Forfall:

Fra gruppene:
Øyvind Grytbak (leder – turn), Lise B. Velzen
(leder - Idrettsskola), Stig Moen (leder – ski),
Rune Moan (leder – skiskyting), Tor Erik Stokke
(leder – RILFO)

Håndball
Volleyball
Orientering
Ikke møtt:

+ Anne L. Mjelva (daglig leder)
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•
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Sak 16/18: Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Sak 17/18: Idrettsskola – rapportering av deltakelse og midler
Sak 18/18: Orienteringssak: Bobilparkering
Sak 19/18: Årsmøtevedtak: sommer- og vinteridretter
Sak 20/18: Kickoff for idrettene
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Sak 23/18: Annet
o Daglig leder i 80 %
o Utbetaling av momskompensasjon 2016
o Ny regnskapsfører og nye rutiner
o Neste møte: 31/10 kl. 19.00, Reiselivets Hus

Sak nr.
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Sak/vedtak
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Godkjent og signert
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Idrettsskola – rapportering av deltakelse og midler
Igjen kommer vi tilbake til saken om fordeling av midler til
gruppene som bidrar inn i Idrettsskolen. Bakgrunnen er at i
dag er treningsavgiften på kr. 500 for barn opp til 10 år,
uavhengig av hvor mange idretter de ønsker å delta på.
Avgiften går inn til idrettsskolen, og dekker i hovedsak
halleie og lønning av en fast idrettstrener som følger opp
barna. Gruppene som ønsker å tilby treninger i sine idretter

Ansvar

Frist

for de under 10 år i tillegg til idrettskolen må dekke dette
selv.
Per i dag er det ikke noe overskudd fra inntektene til
idrettskolen. Gruppene som har en stor andel av sine
medlemmer i aldersklassene under 10 år, kan derfor ikke
fakturere for deltakelse. Det oppleves derfor som noe
urettferdig at ingen av inntektene fra treningsavgiftene til
idrettskolen går tilbake til gruppene for å drive aktiviteten.
Noe av spørsmålet er derfor om RIL skal fortsette å
arrangere idrettsskoleaktivitet med en idrettstrener. Det er
enighet om at det gir barna en ekstra trygghet med at de
han én trener som følger de opp fra gang til gang, og at vi
ønsker å holde på denne tryggheten og kompetansen.
Videre må vi vurdere om det finner noen andre måter å
finansiere idrettsskolen på. Et konkret forslag er å søke
kommunen samt sette i gang en kronerulling fra næringslivet
for å kunne tilby en gratis idrettsskole på Røros. Dette for å
kunne tilby et enda mer økonomisk overkommelig tilbud for
alle gjennom Røros IL. Videre kunne man ha vurdert at
dersom noen ønsker å være med på et tilbud ved siden av
idrettsskolen (en idrett eller flere), kunne RIL ha satt et tak
for hvor mye gruppene har kan fakturere i aldersgruppen 610 år.
Gruppene oppfordres til å fortsette å rapportere deltakelse
og antall barn i idrettsskolen.
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Orienteringssak: Bobilparkering
Bobilsesongen har hittil i år før til inntekter på i underkant av
500 000 kr. I år er det gjort lite mht. markedsføring og
bemanning av plassen, og vi ser derfor potensiale i å arbeide
videre med prosjektet. Noe av utfordringene har vært
garderobefasiliteter og betjening, og RIL Hovedlag tar med
alle tilbakemeldinger på tiltaket i en grundig evaluering før
det tas noen avgjørelser ang. fremtidig drift.
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Årsmøtevedtak: sommer- og vinteridretter
Årsmøtet vedtok i forbindelse med sak 14 (Behandling av
idrettslagets organisasjonsplan) følgende: «Årsmøtet vedtok
styrets forslag til organisasjonsplan med ovennevnte forslag
om å gi styret i samarbeid med særgruppene fullmakt til å
definere vinter- og sommeridretter samt hvor langt ned i

årsklassene RIL kan tilby treninger i de ulike sesongene.
Dette legges inn som et eget punkt i planen.»
Inn i dette gruppeledermøtet hadde vi med følgende forslag
fra John Bjørgård:
 Vinteridretter (sesong: 15. oktober – 15. april)
 Ski
 Skiskyting
 Håndball
 Turn
 Volleyball
 Sommeridretter (sesong: 15. april – 15. oktober)
 Fotball
 Orientering

«I sine definerte sesonger kan gruppene tilby treninger ned
til 6 år. Utenfor sine definerte sesonger kan gruppene tilby
treninger fra 12 år og oppover. Unntatt fra dette er
aktiviteter i de respektive idrettene i regi av idrettskolen.»
Møtet er enig om at det ikke foreligger ønsker om å definere
hvor langt ned i aldersklassene RIL kan tilby treninger i de
ulike sesongene. Derimot er det enighet om at en definering
av sommer- og vinteridretter etter sesonger kan være lurt
for å sette hovedprioritet for treningstider.
Møtets forslag til sesonginndeling:
Vinteridretter: 15. oktober – påske
Sommeridretter: påske – 15. oktober
Gruppene ser det altså ikke som fordelaktig å nekte
særgrupper å opprettholde aktivitet gjennom hele året, men
ser heller viktigheten av å definere sesonger og videre la
sesongidrettene ha et fortrinn i å velge treningstider.
Turn har lengre sesong enn andre idretter (15/9-1/5), og det
bør vurderes å legge inn noe spesifikt om turngruppa ang.
treningstider.
I tillegg ønsker møtet et konkret tiltak om felles møte for å
planlegge treningstider (fordelingsmøter). Dette legges inn i
årshjulet, og daglig leder er ansvarlig for å kalle inn gruppene Dgl. Leder
i forkant av hver sesong. Fordelingsmøter: Før 1. september
og før 20. mars.

Dersom hovedstyret vedtar dette følger et oppfølgingsmøte
innen 1. desember for evaluering.
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Kickoff for idrettene
Gruppene oppfordres til å holde kickoff eller lignende
arrangementer for starten av deres sesong. Dette kan være
arrangementer for hele familien, små og store, osv., med
god info og muligheter for at barn kan få prøve seg på
idretten(elementer av idretten. Legg opp til lek og moro!
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Medlemsblad
Arbeidet med et nytt medlemsblad er i gang, og målet er at
dette publiseres i desember. Gruppene oppfordres til å bidra
med saker fra året som har vært eller for tiden som kommer.
Frist: 1. november.
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Status i gruppene
Fotball
Lite aktivitet i sommer. Har ellers søkt om å få avholde
grarottrenerkurs, og ønsker at alle skal ha dette. RILFO får
kurset, som antakelig blir to helger i oktober og utpå
vårparten.
Turn
Ingen store planer for sesongen, men kjører same partier
som før. Trenere er på plass. Jobber med å få tak i kursing
(sikkerhetskurs 1 og 2) til trenere. Ønsker å få til en nasjonal
konkurranse eller kretskonkurranse. Vil også legge opp til en
tur og/eller et treningsstevne som erstatning for turnstevne
som uteble i fjor (grunnet dårlig oppslutning). Økonomien i
gruppa på bedringens vei.
Idrettsskola
Idrettsskola har planene klar frem til neste sommer, og
starter om opp om en måned. Jobber fortsatt med SFO, men
har en utfordring i at SFO prøver å løsrive seg fra ordningen
med Idrettsskole i SFO-tiden. SFO ønsker at Idrettsskolen får
tak i en hjelpetrener, og styret ser nå på muligheten for å få
tak i en hjelpetrener – gjerne fra barne- og ungdomsfag ved
Røros VGS. Utfordringer med SFO. De prøver å løsrive seg fra
idrettsskolen.
Ski
Skigruppa er i planleggingsfasen for ny sesong. Skigruppa har
tatt på seg midt-norsk som holdes den 9.-10. februar. På tide
å bruke traséen i Evensenegga igjen! Ski og skiskyting har

Dgl. leder

Gruppene
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kjørt noen styremøter sammen, og kommer til å fortsette
med dette. Starter snart så vidt opp med treninger.
Skiskyting
Det har vært rolig i sommer. Begynt på igjen med treninger
på Os. Reguleringsplanen er ferdig og planlegger lys i
Langegga. Arrangerer norgescup i vinter og bruker en del tid
på det. Silter med rekruttering. Slier generelt med
rekruttering og engasjement i styret.
Volleyball
Innsendt fra gruppeleder:
Det har vært en fantastisk sandvolleyballsommer. Over 43
ulike spillere har vært innom ila. treningene.
Vi har gjennomført sandvolleyballskole.
Førstkommende søndag blir det sandvolleyballturnering.
Treninger starter i september. Det blir som før på tirsdager.
Vi stiller lag i 3. divisjon Trøndelag denne sesongen også.
Samarbeid mellom Tynset, Tolga, Os og Røros. Tilbudet om
avbrekk fra tradisjonell trening med volleyballtrening til de
andre særgruppene gjelder fremdeles.
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Annet
Daglig leder i 80 %
Daglig leders stillingsprosent økte 1. juli fra 60 til 80 %.
Utbetaling av momskompensasjon 2016
Hovedstyret vedtok i starten av året (ref. styresak. 15/18) at
60 % av den totale momskompensasjonen (333 207 kr) fra
2016 skulle fordeles på gruppene. Dessverre har vi ikke hatt
mulighet til å dele ut disse midlene så langt i år.
Styret anser det som viktig at dere som driver aktiviteten i
laget får tilbake midler, men grunnet likviditeten ble det i går
vedtatt at fordelingsbeløpet minskes til 50 %. Dette ble
utbetalt 15. august.
Det stilles spørsmål om hvorvidt det er rettferdig at
hovedlaget holder igjen slike midler, når dette er
momskompensasjon på varer og tjenester som gruppene
selv har stått for. Hovedlaget ønsker at alt dette kan gå
tilbake til gruppene, men grunnet likviditeten har dette vært
vanskelig. Dette også fordi hovedlaget har større utgifter på
anleggene som også disponeres av ulike grupper. De siste
årene er det flere grupper som ikke har fått tilbake noe av
momskompensasjonen, men vi håper at det faktum at det

endelig er mulig å fordele noe ut på gruppene igjen er et
positivt signal.
Ny regnskapsfører og nye rutiner
Ny regnskapsfører er i gang, og kasserere er i gang med nye
rutiner. Dette virker så langt veldig bra.
Halleie
Spørsmål om halleie og ulike priser. Daglig leder innhenter
fullstendig prisoversikt fra Verket.
•

Neste møte: 31/10 kl. 19.00, Reiselivets Hus

Trondheim, 19/03/18

Anne Luksengård Mjelva
Daglig leder

Dgl. leder
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