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Møtereferat 
Styremøte Rilfo: 10.01.23 
Deltagere: Trond Morten, Anita, Lars W, Monica, Jones, Ann Karin 
Neste styremøte: 7. februar 20.00 – 22.00 
 
SAK INNHOLD Ansvarlig 
1. Info fra sportslig  

Fra 2023 er det påmeldt et lag i jenter 17. Ingen mulighet til å 
melde på damelag i tillegg, men de får et treningstilbud sammen 
med jenter 17. 
På guttesiden er det fra 2023 påmeldt et juniorlag i tillegg til 
senior.  
Sportslig fungerer veldig bra og samarbeider godt.  

Trond M 

2 Situasjon og samarbeid med hovedlag 
Vanskelig situasjon med hovedlaget fortsatt. Mye opprydding for 
ny daglig leder i hovedlaget. Både Anita G og Lars W har hatt flere 
møter og samtaler med daglig leder. Viktig å skape en god relasjon 
og et godt samarbeid.  
Fortsatt utfordrende angående det å jobbe med sponsorer, da alt 
må styres via hovedlaget.   
Det er avtalt med daglig leder at det skal utarbeides en leieavtale 
på øra for sommeren, men i tillegg arbeide for en langsiktig avtale.  
Anita S hare blitt godt oppdatert fra Rilfo og hun forstår hvilke 
utfordringer vi har hatt og fortsatt har i forhold til samarbeidet 
med hovedlaget. 
Rilfo ser frem til samarbeid med Anita Sivertsgård som ny daglig 
leder og har troa på et bedre samarbeid fremover.   

Anita 

3.  Økonomi 
Lars har gjennomgått økonomien. 2022 ligger an til å bli et 
rekorddårlig år med tapte inntekter og søknader som dessverre 
ikke har blitt fulgt opp. Dette i tillegg til økte utgifter. De tiltakene 
vi har iverksatt vil påvirke økonomien og vi har troa på bedring. 
Avtalt med Bambusa (Anne Lena) – salg av pakker: 50/50 fordeling 
mellom lag og rilfo. Dette vil komme som et godt bidrag inn på 
inntektssiden.   

Lars 

4 Roller og utvalg i RILFO 
Vi mangler: Fiksansvarlig, medlemsansvarlig, materialforvalter, 
leder i valgkomiteen. 
Nr 1. prioritet er å få på plass fiks-ansvarlig. Bedriftskort er 
anskaffet, slik at fiks-ansvarlig skal slippe å forskuttere overganger 
med spillere. Ann Karin og Monica ringer aktuelle kandidater 

Alle 
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snarlig.  Alle i styret må komme med tips om aktuelle kandidater.  
 
Ann Karin tar på seg å være medlemsansvarlig. Ann Karin tar en 
prat med Anette Trønnes i forkant for å sette seg inn i oppgaven. 
 

5 Bergstadcup status 
Siw Brean (leder i cupen) er godt i gang. Møte i bergstadcupen 
denne uka, invitasjoner og alt av info skal ut på fredag. Påmelding 
åpner samtidig.  

Anita 

6 Parkering 
Hovedlaget har «solgt» grusbanen for å ha camping. Deler av 
gressbanen er også leid ut til camping.  
Rilfo har inngått en parkeringsavtale med Visit Røros og Ø. for 
Rørosmartnan. Senior herrer og junior/G19 har ansvaret for 
parkering og inntektene skal tilfalle disse to lagene.  
Parkeringsvakter med hovedtyngde fra 10 – 12 tirsdag – onsdag 
/torsdag. Jones sjekker opp med anleggsutvalget om kunstgress 
kan brukes som tilleggsparkering.  

Lars 

 


