Orientering og tanker fra Æresbevisningskomiteen
De første registrerte æresbevisninger i laget er registrert i 1905 da 2 æresmedlemmer ble
utnevnt. Siden vet vi at nye statutter ble utarbeidet og utvidet i 1968. Senere er statuttene
revidert 1 gang, på 90-tallet.
Statuttene er utarbeidet for å ivareta alle deler av idrettslaget; sportslige, individuelle som
utøvere på lag, administratorer, trenere og dugnadsfolk mm. Tanken er at de som utmerker
seg spesielt, og gjerne gjennom flere år, skal påskjønnes for sin innsats. I et idrettslag er det
utrolig mange som på en eller annen måte bidrar.
Å vurdere prestasjoner opp mot hverandre kan være svært krevende, og noen fasit
eksisterer ikke. Det som imidlertid har vært en gjennomgående praksis er at utmerkelsene
skal henge høyt.
I statuttene er det nedfelt krav om at særgruppene plikter å føre protokoll over antall
obligatoriske kamper, klubbrekorder samt gi rapport til æresbevisningskomiteen om gode
prestasjoner innen gruppene. Dette er i svært liten og varierende grad blitt fulgt opp av
gruppene, med noen unntak. Etter det vi erfarer er det mange år siden ballgruppene sluttet
å registrere hvem som spilte obligatoriske kamper. Spørsmålet er da om de punkter i
statuttene som går direkte på ballidrettene (antall spilte kamper) skal tas ut, eller om kravet
til systematisk registrering skal innskjerpes.
Opprinnelig var det slik at vurdering av idrettsprestasjoner/administratorer for eventuell
tildeling fulgte kalenderåret (som årsberetning/regnskap). Tidsfrister / behandlingsrutiner
var lagt opp slik at vi alle hadde god tid til behandling/godkjenning og forberedelse til
utdeling, gjerne i forbindelse med årsmøte i hovedlaget. Denne praksisen ble for noen år
siden endret etter forslag fra en særgruppe med den begrunnelse at en tildeling kunne
komme nesten 1 år etter en god prestasjon, noe som de mente var uheldig. Styret i RIL
godkjente ny ordning.
I ettertid har vi erfart at den nye praksisen ikke var godt nok gjennomtenkt. Det har blitt et
tidspress på alle parter og uryddige/uoversiktlige prosesser.
Æresbevisningskomiteen har nylig hatt møte, og det var innen fristen ikke innkommet noen
forslag på tildelinger. Sannsynligvis vil det som vanlig komme forslag fra skiskyttermiljøet når
sesongen er over etter påske.
Vi i æresbevisningskomiteen har derfor diskutert situasjonen og kommet fram til at det er
ønskelig å gå tilbake til opprinnelig praksis, med å følge kalenderåret. Siden det ikke er
innkommet forslag på kandidater for tildelinger nå, foreslår vi å vente til neste år. Det betyr
at idrettsåret 2018 vurderes først på nyåret 2019, og eventuelle tildelinger for året 2018
skjer da på RIL’s årsmøte eller ved en dertil passende anledning. Vi får da en mye mer
forsvarlig behandling.
Vi vil også foreslå at gjeldende statutter revideres. I hovedsak beholdes de som før, men
mener det er behov for noen klargjørende endringer i tekst.

Vi foreslår å ta bort punktene som går på idrettsprestasjoner hva angår yngre jenter / gutter
og heller styrke «Innsatspokalen» som vektlegger allsidighet, interesse og treningsiver. Dette
er også i tråd med uttalte strategier i norsk idrettspolitikk hva angår barne- og
ungdomsidrett.
Nåværende «Administrasjonspokal» foreslår vi å endre navn til «Ildsjelpokalen». Denne vil
favne et større antall personer som på en eller annen måte utmerker seg spesielt i lagets
arbeid. Denne pokalen vil da ligge på et nivå under «Lagets fortjenestemedalje»
Når det gjelder eksisterende punkter vedr. ballidrettene som går antall spilte obligatoriske
kamper foreslår vi å ta disse ut. Grunnen til dette er at det ikke lengre registreres i
særgruppene.
Utøvere i lagidretter som utmerker seg sportslig vil som før bli vurdert på samme måte som
individuelle utøvere under de andre punktene i statuttene.
Forslag til reviderte statutter vedlegges.
Endring av statuttene kan kun vedtas av lagets årsmøte og krever ¾ flertall.
Etter at idrettslaget fikk egne hjemmesider som informasjonskanal til medlemmene ble
arbeidet med å ajourføre lister over tildelte æresbevisninger overført til daglig leder. Disse
skulle være lett tilgjengelige på hjemmesidene, noe de nå er. Ved gjennomgang av listene
viser det seg at det er flere «hull». Disse manglene er avdekket og må korrigeres:
Administrasjonspokal:
2012 Hanne Leinan Indset

Håndball

2016 Britt Laila Nilsgård

Skiskyting

2015 Ove Indset

Fotball

Lagets fortjenestemedalje for enkeltprestasjoner:
2017 Silje Gløtheim

Skiskyting

2017 Ørjan Moseng

Skiskyting

2017 Magnus F. Moan

Skiskyting

Prestasjonspokal kvinner
2017 Kristina Skjevdal

Skiskyting

2017 Johanna F. Moan

Skiskyting

Prestasjonspokal menn

2017 Ørjan Moseng

Skiskyting

Innsatspokal
2012 Håndball G14
2012 Turn rekrutt Jenter
2013 Håndball J16
2017 Konkurranseparti turn jenter
2017 Anna Harborg Skiskyting

Æresbevisningskomiteen
Birgit Møllmann, Helge Sundberg og Stein Gullikstad

Revidering av statutter – forslag

STATUTTER
for tildeling av æresbevisninger innen Røros Idrettslag
1. Tildeling av æresbevisninger skjer etter innstilling fra æresbevisningskomiteen som
består av 3 personer.
2. Særgrupper eller enkeltpersoner kan innlevere begrunnede forslag til komiteen
senest 6 uker før lagets årsmøte.
3. Æresbevisningskomiteen legger fram forslag for arbeidsutvalget (styret) som foretar
den endelige godkjenning og tildeling.
4. Tildeling av æresbevisninger skal skje på lagets årsmøte eller ved en dertil passende
anledning.
5. Alle utmerkelser skal ajourføres i lister som ligger tilgjengelig på lagets hjemmeside.
Ansvarlig er lagets daglige leder.
6. Særgruppene er ansvarlig for å gi rapport til æresbevisningskomiteen om gode
prestasjoner innen gruppene.
7. Revidering av disse statutter kan kun foretaes av lagets årsmøte med ¾ flertall.

Æresbevisninger i Røros idrettslag:
•

Æresmedlemskap: Dette er lagets høyeste utmerkelse og tildeles for store og
verdifulle tjenester for laget, så vel sportslig som administrativt. Klubbens medalje
med inngravering og diplom tildeles.

•

Lagets fortjenestemedalje: Denne tildeles den som har gjort en særlig god sportslig
eller administrativ innsats for laget. Med særlig god sportslig innsats menes her
gullmedalje i nasjonale mesterskap, samt representasjonsoppgaver for Norge, så vel i
junior som seniorklasse. Tilsvarende prestasjoner oppnådd som del av et lag
kvalifiserer også for tildeling. Lagets medalje med inngravering og diplom tildeles.
Ved sportslige prestasjoner har diplomet teksten: Lagets medalje for
idrettsprestasjon». Medaljen kan tildeles en gang.

•

Ildsjelpokalen: Kan tildeles personer som har et stort og ekstraordinært engasjement
for idrettsarbeid i laget, og som legger ned et verdifullt frivillig arbeid. Dette kan være
innenfor administrasjon eller annet dugnadsarbeid.

•

Prestasjonspokal, kvinner: (junior/senior) kan tildeles enkeltpersoner, grupper/lag
for utmerket sportslig innsats i året.
Prestasjonspokal, menn: (junior/senior) kan tildeles enkeltpersoner, grupper/lag for
utmerket sportslig innsats i året.

•

•

Innsatspokal. Gutter/jenter: Kan tildeles for allsidighet, stor interesse og
treningsiver. Pokalen kan også tildeles grupper / lag som utmerker seg spesielt med
gode sosiale og inkluderende miljøer. Prestasjoner skal primært ikke vektlegges.

