Gruppeledermøte 4/18
Dato/klokkeslett:
5. november 2018 / 19.00-21.00

Sted:
Reiselivet Hus, 2. etg

Til stede:

Forfall:

Fra gruppene:
Samareh Granquist (styremedlem – håndball),
Frode Sjøvold (leder – orientering), Øyvind
Grytbak (leder – turn), Lise B. Velzen (leder Idrettsskola), Stig Moen (leder – ski), Rune
Moan (leder – skiskyting), Tor Erik Stokke (leder
– RILFO), Odd Erik Trønnes (nestleder – RILFO)

Volleyball
Ikke møtt:

+ Anne L. Mjelva (daglig leder)
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Sak nr.
24/18

Sak/vedtak
Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Godkjent og signert

25/18

Oppfølging av årsmøtevedtak, jfr. sak 19/18 fra forrige møte
19/18
Daglig leder går gjennom vedtaket som ble gjort i styret (jfr.
styresak 75/18) i august, etter gruppene fikk komme med sine

Ansvar

Frist

innspill under forrige gruppeledermøte. Det er enighet om at
datoene som står er fin å forholde seg til når det kommer til
sesongidretter, men at fordelingsmøter for treningstider blir
enda viktigere når det kommer til overlapp mellom sesonger
samt planlegging av treningstider. Et mål må være at
treningstider for gitte aldersklasser i ulike idretter ikke kolliderer
slik at de barna som ønsker kan delta på flere idretter. Gruppene
bør bli enige seg i mellom på slike møter.
Første fordelingsmøte ble holdt i september, men med få
oppmøtte. Sportslig ledere var oppfordret til å møte her. Med få
oppmøtte kom vi ikke langt, og daglig leder blir sittende igjen for
å pusle sammen treningstider. Hva kan vi gjøre for å sikre at
minst én representant fra hver særgruppe møter opp? Kan vi
bestemme at det er møteplikt?
Forslag til konkrete tiltak for å gjøre et slikt møte mer effektivt vil
være å samle inn treningstider på forhånd, legge disse ved i en
møteinnkallelse samt utheve konflikter i treningstider. Dette
løses under fordelingsmøtet.
Det er også forslag om å involvere andre aktører som
kulturskolen for å hindre kollisjoner.
Fordelingsmøtet bør holdes tidlig i mars før sommersesongen og
tidlig i august før vintersesongen.
RILFO ønsker et nytt fordelingsmøte før jul for å kartlegge
treningstider. Møtet blir 28. november kl. 17.30, Reiselivets Hus.
Daglig leder sender innkalling.
Hovedstyret bør gå over en avtale med Verket og bli enig om en
standardavtale. Et møte med Verket, representanter fra RIL og
idrettsråd/kommune jobbes med.
26/18

Status sponsorer
Daglig leder informerer om situasjonen med sponsorer. Avtalen
med Rema 1000 går ut i april 2019, mens avtalen med
Rørosbanken og Røros Sport går ut 31.12.2018.
Daglig leder er i kontakt med ulike aktører i de ulike bransjene, og
ser på mulighetene for å bytte sponsor eller reforhandle
nåværende samarbeidsavtaler. Dette er en avgjørelse styret tar
når RIL har tilbud fra flere interesserte aktører og har nok
informasjon til å ta en slik avgjørelse. Mye av fokuset vil være å få

Dgl.
leder

til en best mulig avtale økonomisk sett for RIL og gruppene, i
tillegg til at RIL søker engasjement, service og kompetanse.
Det kommer innspill om at unntak fra eksklusivitet, spesielt i
sammenheng med arrangementer knyttet til forbund, bør inngå
som et punkt i alle avtaler. Eksklusiviteten som flere av
hovedsponsorene har i dag koster idrettslaget mye når det
gjelder sponsing fra f. eks. forbundssponsorer o.l. ved
arrangementer i gruppene.
Gruppene ønsker å si sitt i valget av sponsor. Dersom det blir
snakk om å bytte avtale vedr. sport og evt. leverandøravtale vil
representanter fra gruppene bli involvert.
Gruppene ønsker også at hovedlaget går en nøye runde på
sponsor mht. bank.
27/18

Politiattester
Fristen for innsending av fullstendige lister over trenere,
instruktører og lagleder med direkte kontakt med mindreårige
var 1. oktober. Ny frist: 11. november.

28/18

Allaktivitetsdag
Fristen for påmelding var 1. november. Har mottatt påmelding
fra skiskyting og volleyball. Ny frist: 11. november. Send
påmelding til daglig leder med ønsket aktivitet og areal.
Videresendes så til idrettsrådet.

29/18

Status i gruppene
• Skiskyting
Godt i gang med treninger. Ingen rekrutter, de yngste er
13 år. NorgesCup i Skiskyting arrangeres 1.-3. febuar.
Driver ellers fortsatt med saken i Langegga. Her er det
satt ned en egen komité nå. Vinteren brukes på
byggesøknad slik at alt er i orden for å sette opp lys i
2019.
• Orientering
Ferdig med sesongen. Har hatt en sesong som før. Ca. 10
treningsløp og bygdakamp, 30 stk i snitt deltakende på
treningsløp. Jobber med kart – henger igjen med
Møllmannsdalen, med det er langt frem i tid. Jobber med
utvidelse av sentrumskart, som ogs vil involvere Øra.
Arrangerer sprintløp på vårparten. VM-kvalifisering sprint
junior mai 2019? Sommerløp juli 2019.
• Idrettsskolen

•

•

•

•

•

Idrettsskolen er godt i gang. Veldig populært blant
førskoleungene, 35 stk. SFO-partiet har mye kollisjoner
med kulturskolen, ellers er de fornøyd. Litt trangt under
NATO-øvelsen da de deler hall med turn, men det går
fint.
Turn
Har hatt dugnad på å selge sokker gjennom G-sport.
Svært godt tatt i mot av G-sport med et slikt initiativ, og
dugnad med et produkt som har vært lett å selge.
Konkurransepartiet var på konkurranse i helga, 0.3 poeng
unna bronse. Ny nasjonal konkurranse nærmere jul.
Ellers juleavslutning 13. desember og dugnad i
Sangerhuset under Julemarkedet som i fjor. Fjellstevne
arrangeres (2.-3. uka i januar).
Håndball
Er i gang med ny sesong. Kickstarta sesongen med
håndballcup i verket. Masse god håndball, og røroslagene
gjorde det bra. Har ellers slitt litt med å starte opp med
minihåndball, men sportslig har gjort en kampanje som
er i gang. Ellers er styret lite fungerende, men oppgavene
til styreleder er fordelt utover resten av styret. Erland
Sjøvold er kontaktperson for håndballgruppa.
Ski
Er også i gang med sesong, men venter litt på snø. Noen
har vært med å produsere snø på Os, og vært litt der på
ski i helga. Byttedag med SMN har også vært arrangert,
og det var vellykket. Treningssamling i Ramundberget
23.-25. november. Lysløyperenn kjøres i gang i desember,
tirsdager. Midt-norsk mesterskap arrangeres 9.-10.
februar 2019.
Åsgjerdet - egen komite som styrer her. Serierenn.
Mandager og onsdager. Ski- og skiskyting hadde
Skistuggu i helga, bra oppmøte. Har også litt haltende
styre, men henger med på styremøtene til skiskyting.
Fungerer bra.
Fotball
Nettopp avsluttet sesong. Glidende overgang. Stort
arbeid settes i gang nå med å finne nye trenere,
lagledere, fordelingsnøkkel i Verket, oppstart (tid) av lag),
osv. Har hatt en stor sak ang. sportslig utvalg. Åpent
infomøte med oppslag i pressen. Mange gode navn har
blitt nevnt. RILFO er avhengig av at flere gode folk
arbeider med fotball i idrettslaget fremover. Klarer per i
dag å følge enkelte punkt i et årshjul, men det blir lite
utvikling. B-laget rykket opp (dessverre) til 5. divisjon,
som fører med seg flere utfordringer som mer reising,

lengre turer, dyrere drift for et lag som «bare ønsker å
spille fotball». Bot og poengtrekk fører med dersom
RILFO ønsker å bli værende i 6. divisjon. Årsfest på
fredag. Har forberedt våren med en høstdugnad. Fant en
stor menge rør fra snøproduksjonsanlegget samt en
container som tilhører ski. Kan containeren flyttes til
andre siden? Rør for ski/skiskytings snøpoduksjonsanlegg
– kan de legges under tribuna? RILFO tilbyr seg å hjelpe
Ski/skiskyting med dette. Daglig leder sjekker opp om
snøproduksjonsanlegget kan selges (usikker pga. tildelte
spillemidler).
Ellers holder garasjen på Øra på å ramle sammen, taket
kommer til å kollapse snart. RILFO ønsker også møte med
hovedlaget for å fordele ansvar for Øra.
Kvalitetsklubb – RILFO har jobbet med kvalitetsklubb i
noen år. Begynner å likne noe veldig bra, instrukser er
klare osv. Bjørg T. Lindstad har vært primus motor for
prosjektet og brukt enormt mye tid på dette.
30/18

Annet
• Infoskriv gjennom skolen
Flere representanter fra ulike grupper har oppfattet at
informasjonsskriv om aktivitet i idrettslaget ikke kan
deles ut gjennom skolen. Dette er en misforståelse.
Virksomhetsleder ved Røros Skole sier at de kan bidra
med å spre info/dele aktivitetsplaner o.l. Dette kan
sendes til administrasjonen, og gjenre linkes opp mot
alderstrinn.
• Regnskap
Kasserere har vært i møte med daglig leder to ganger
etter bytte av regnskapsfører i vår. Her har vi gått
gjennom div. rutiner for bilagsføring, samt bruken av
iZettle og Vipps, bl. a. Fint om disse rutinene følges opp
av gruppeleder, og også gjennom arrangementer. I tillegg
kommer økonomihåndboken for Røros IL snart ut på
nettsiden, og de fleste vedleggene ligger allerede ute.
Dette skal fungere som et godt oppslagsverk for vervene.
• Arrangementer i 2019
Informasjon om planlagte arrangementer i 2019 sendes
til daglig leder per mail innen 11. november.
• Informasjon på nettsider
Mye utdatert informasjon på flere av gruppesidene.
Daglig leder oppfordrer til å ta kontakt for å oppdatere
dette, og generelt bruke nettsidene mer.
• Innmelding i Røros IL

Dgl.
leder

•

•

•
•

•

Daglig leder ønsker at gruppene blir enda flinkere til å
opplyse om medlemskap i Røros IL for deltakelse i
idrettene/styreverv o.l. Dette er viktig mht. forsikringer:
barn opp til 13 år er forsikret gjennom medlemskap i RIL.
Barn over 13 år må være medlem av særforbund. Når det
gjelder trenere bør de være medlem av idrettslaget,
ellers så må det fremgå av kontrakter at NIFs lover
gjelder også for den ansatte. For de med styreverv er
betalt medlemskap nødvendig – uten medlemskap har
man ikke stemmerett i Røros IL.
Lagskonti
Flere lag etterspør egen lagskonto. Regnskapsfører ser
helst at hver gruppe ikke har mange lagskonti, men at det
heller føres som prosjektregnskap. Dersom det er høyst
nødvendig, ta kontakt med daglig leder for oppretting.
Ellers er det viktig å presisere at private konti ikke brukes
i Røros IL.
Æresbevisninger
Frist for statutter: senest 6 uker før årsmøte. Se på dette
ved utgangen av idrettsåret. Se på statuttene, kom med
innspill med grunnlag i statuttene ved forslag om
personer til hedersbevisninger.
Lister over deltakelse i idrettsskolen
Lister med deltakende barn opp til 10 år sendes til
jorunn.heksem@holtalenskole.no.
Felleskalender
Felleskalenderen er publisert på forsiden av RILs
nettsider. Igjen oppfordrer daglig leder til å bruke denne
og legge inn gruppenes ulike treningstider, møter,
avslutninger, arrangementer, osv. Kalenderen benyttes
gjennom gruppes roros-il.no-mail.
Neste møte
Gruppeledermøte 16. januar, 19.00.

Røros, 5. november 2018

Anne Luksengård Mjelva
Daglig leder

