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Styrer og utvalg for 2021
Hovedstyret

Kontrollutvalg

Leder

Vidar K. Grind

Nestleder

Vegar Harborg

Styremedlem

Tonje Sjøvold

Styremedlem

Linn-Eva Kolstad

Styremedlem

Mathias Berg

Vara

Randi Buset Aas

Vara

Stein Petter Haugen

Leder

Rune Moan
Kari Ryttervold
Stig Moen

Valgkomite

Leder

Jon Arne Sandmæl
Jørgen Tronsmed
Øistein Kojedal

Røros IL Idrettsskole

Leder

Daglig leder
Lars Tore Grytbakk
Runar Aune
Bård Engzelius

Skistuggu-utvalg

Leder

Dagfinn Moen

Kasserer

Thu Sandbakken
Tone Uglem
Per Morten Hoff

Vara

Dag Harald Bakken
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Æresbevisningskomite

Leder

Jon Anders Kokkvoll
Arvid Feragen

Barneidrettsansvarlig

Anna Harborg

Representanter ting/møter

3 fra hovedstyret

Regnskapsføring for Røros IL:

Bergstaden Regnskapskontor A

Revisjon for Røros IL:

Revisorkonsult AS

Røros Idrettslag er et fleridrettslag stiftet i 1897. Vår virksomhetsidé er å drive idrett
organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).
Lagets visjon er å være en motor i rørossamfunnet for å skape aktivitet, mestring og
glede.
Verdiene våre er: Artut – Utviklende – Førr alle.

Medlemstall per 31. desember 2021 er 1235 medlemmer, som er reduksjon fra 1240
medlemmer fra samme tid i 2020.

1. Styrets arbeid
1.1. Generelt om styrets arbeid

Det ble i 2021 avholdt 8 styremøter og 2 gruppeledermøter. Totalt ble det tatt opp 95
saker i styret, og alle møteprotokoller ligger ute på våre hjemmesider: http://rorosil.no/index.php/info/addons-list-3/moteplan-og-referat. Hovedstyret ble valgt med 7
medlemmer etter årsmøtet 2021 (5 medlemmer og 2 vara). Styremedlemmene har
også i år fordelt oppgavene som kontaktpersoner og fungert som bindeledd mellom
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særgrupper/utvalg og hovedstyret. Kontaktpersonene skal blant annet inviteres på
særgruppenes møter.

Vidar

Bobil, Volleyball

Vegar

Turn, ski

Linn-Eva

Håndball

Tonje

Fotball

Mathias

Orientering

Randi

Skistuggu

Stein-Petter

Skiskyting

Idrettsskolen

Daglig leder

Styrets hovedfokus i 2021 har vært å arbeide med og utvikle det vi har dets
potensiale. Det har vært krevende å organisere og drive organisert idrett i en
pandemi.

Hovedoppgaver frem til 2024 vil være:
• Idrett, aktivitet, dugnad og daglig drift
• Forprosjekt klubbhus
• Realisere aktiviteter i Øra-prosjektet
• Omregulering av område for bobilparkering (permanent drift)

1.2 Øra- prosjektet

Styret har siden 2019 arbeidet med en investeringsplan for idrettslaget, og med mye
fokus på utvikling av eksisterende anlegg. Anleggsutvalget i fotball er også involvert i
planene.
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I tråd med mål og planer for Røros IL har Øra-prosjektert vært en viktig del av
anleggsutviklingen i 2021. Det har blitt tatt viktige steg i retning av å utvikle Øra til en
mer helhetlig aktivitetspark for rørosinger og turister. Vi tror fortsatt at
anleggsutvikling vil være viktig for å på sikt gi lokalsamfunnet og medlemmer større
eierskap til Røros IL. Anleggsutviklingen vil også bidra til god folkehelse, helhetlig
sportslig utvikling (for eksempel motorisk), samt til å beholde utøverne lengre i Røros
IL. Av bildet nedenfor kan vi se de viktigste aktivitetene i prosjektet hittil;

Som i 2020 har også 2021 blitt preget av koronarestriksjoner og vekslende
nedstenginger av idretten, noe som har satt spor på oss og våre medlemmer.
På tross av dette er vi godt fornøyd med en utfordrende sesong. Særgruppene har
jobbet godt med å holde hjulene i gang og aktivitetsnivået oppe igjennom sesongen.
Parallelt med dette har nye anlegg bidratt i å skape ny aktivitet og en (koronavennlig)
sosial samlingsplass.
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Vi ser at Øra- prosjektet skaper mer aktivitet og tilrettelegger for mer uorganisert
aktivitet. Røros IL blir mer «Artut, Utviklende og Førr Alle». Prosjektet har også skapt
mer engasjement i idrettslaget og i lokalsamfunnet ellers. Fra å ha Øra som en mørk
og livløs plass om vinteren, til nå å huse aktivitet, glede og latter gjennom hele året.
De to siste årene har vi fått fylt Øra med skiløpere, skøyteløper, ishockeyspillere,
bordtennisspillere, snowvolley m.m. I tillegg til dette så har foreldre og besteforeldre
samlet seg rundt bålpanna sammen med våre barn og ungdommer. Også
sommerstid har prosjektet gitt oss flere nye og varierte aktiviteter på Øra. Her kan
både badebrygge, discgolf og RC-bane nevnes. Vi synes det er viktig å synliggjøre
hvor mye aktivitet nye anlegg kan bidra med. Aktivitet som kan knyttes tett opp mot
allsidighet til egne utøvere, større tilbud i lokalsamfunnet og et lite bidrag til Røros
som en attraktiv turistdestinasjon. Av bildet nedenfor kan vi se hvor mye aktivitet
Discgolf skapte, kun i et lite tidsrom fra juni-september 2021.
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Vi legger nå også opp til at prosjektet blir selvfinansierende. Det vil øke kvaliteten på
eksisterende anlegg, og bidra til at nye og eksisterende anlegg blir bedre driftet. Noe
som historisk sett har vært utfordrende, se f.eks på Litjmoen og garasjen. Videre ser
vi at Øra- prosjektet er et viktig prosjekt for å nå ett av hovedmålene- bygge et
klubbhus. Følger vi planene som er lagt så kan første byggetrinn bli realisert allerede
i 2023.

Alt i alt ser vi at Øra-prosjektet hittil har tilrettelagt for mer aktivitet, og våre planer
videre vil bidra til aktivitet i enda større grad. Dette vil gjøre oss til en mer attraktiv
samarbeidspartner. Her kan ungdommer i arbeid nevnes og samarbeid på tvers av
klubber- eks. Glåmos IL på Discgolf. Også økonomisk sett bidrar Øra-prosjektet til å
gjøre oss til en mer attraktiv samarbeidspartner, noe som gir oss en mere robust
økonomi- og en bedre posisjon til å bygge og ikke minst drifte et fremtidig klubbhus.
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1.3 Bobilparkering

Bobiltilbudet er blitt en viktig del av driften i Røros IL. Vi ser at besøkende parkerer
på Øra, går en tur i gata og benytter seg av aktivitetstilbudene som Røros har å by
på- noe som er et viktig bidrag til næringslivet på Røros samt i et
folkehelseperspektiv. På sommerstid er det frisbee på gressbanen, RC,
sandvolleyball og fotballaktiviteter på området. Med anleggsutviklingen planlagt i
2022 vil også pumptrack, buldring og en skatepark være tilgjengelig. Det er også
populært med en sykkeltur, joggetur, fjelltur eller stolpejakt i området rundt
bobilparkeringen.

Bobilparkeringen har blitt en nødvendig inntektskilde for å drive idrettslaget.
Oppstartsmøte med kommunen ang. omreguleringsprosessen ble gjennomført 4. nov
2021- og arbeidet har som mål å bli ferdig innen utgangen av 2022. Det ser ut til at vi
har lyktes med å videreutvikle tilbudet også i 2021. Tilbudet har også flere positive
ringvirkninger. Her ønsker vi å trekke frem at vi har hatt 8 ungdommer i arbeid
gjennom sommersesongen, samt at tilbudet bidrar til økt kvalitet på anlegget- og at vi
kan ha et helårspent anlegg. Tross nok et uforutsigbart år med pandemi og ingen
Martnan, har vi klart å skape et nytt rekordår.

Av bildet nedenfor kan vi se besøksutviklingen fra 2019-2021. Særlig for
sommerhalvåret kan vi se en markant førhøyet topp som synliggjør antall besøkende
i denne perioden. Også resten av året ser vi en positiv besøksutvikling, men
statistikken bærer preg av at landegrensene har vært stengt pga. pandemi. Så trolig
vil antall besøkende fordele seg mer jevnt utover når landegrensene åpner igjen.
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1.4 Sponsorarbeid

Inntekter fra større arrangement og sponsorinntektene er fortsatt avgjørende for at
Røros IL kan drives som vi gjør i dag. Vi har i løpet av 2021 fortsatt samarbeidet med
Rørosbanken, Arbeidets Rett, Sport1 Røros, Rema 1000 Røros og Ren Røros / Ren
Røros Digital som hovedsponsorer.

Avtalen med Rema 1000 og Rørosbanken gikk ut i desember 2021, og nye avtaler
var på plass utpå nyåret, med varighet ut 2024. Avtalen med Ren Røros gjelder ut juli
2022, og øvrige avtaler med Flokk, Sport 1 og Arbeidets rett gjelder ut desember
2022.

På vårparten vil det legges ned en større jobb for å få oversikt over gjeldende avtaler
og hva de innebærer økonomisk, noe som danner grunnlaget for å sette sammen og
markedsføre ulike sponsorpakker. Videre vil det utover sommer- og høstsesongen
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legges ned en betydelig innsats for å forhandle frem flere nye avtaler, samt
reforhandle utgående avtaler.

Totalt har dette i 2021 gitt oss sponsorinntekter på kr. 858 848,-, (en betydelig del av
dette har ikke blitt ført ut fra hovedlaget før i 2022-, og skal overføres til NM/NC
skiskyting ifbm.arenareklame NM skiskyting og RILFO på Øra. I tillegg til egne
sponsoravtaler for reklameskilt langs kunstgressbanen på kr. 25 000,- som har gått til
RILFO.

Vi minner også om at særgruppene som før har mulighet til å inngå egne
sponsoravtaler for sin aktivitet (forutsett at disse ikke kommer i konflikt med
hovedsamarbeidsavtalene). Det er også mulighet for å inngå private sponsoravtaler.

1.5 Administrasjon

Fra 23. august startet Mari Grønnerøe i stillingen som daglig leder i 80 % stilling,
etter at Anne Luksengård Mjelva valgte å takke for seg. Oppstarten innebar ett par
dager overlapp med Anne, og resten av høsten og vinteren har gått med på å sette
seg inn i den daglige driften og bli kjent med gruppene. Arbeidsmengden har vært
veldig stor i oppstartsfasen, slik at daglig leder raskt så seg nødt til å gå opp til en
100 % stilling for å rekke over det mest forefallende.

Året i år har også blitt preget av koronarestriksjoner. Det har vært enkelte perioder av
året hvor lettelser av koronarestriksjonene har blitt innført, men også perioder hvor
idretten har stengt ned igjen. Noe som innebærer at bla. møtevirksomheten i
idrettslaget har vekslet mellom digital og fysisk.
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Overgangen til det digitale regnskapssystemet Duett og Bergstaden
Regnskapskontor ser ut til å ha begynt å sette seg, og gode rutiner er utviklet og til
dels innarbeidet. Arbeidet for kassererne i gruppene skal være langt enklere med
Duett, men her ser vi at vi fortsatt har en vei å gå for å få utnyttet systemet slik det er
tenkt.

Arbeidet med NIFs medlemssystem, Klubbadmin, ser ut til å være en mere
omstendelig prosess enn først antatt. Mye godt arbeid ble lagt ned i 2020 ifbm.
medlemskontingenter og fakturering av treningsavgifter- og dette arbeidet har også
fortsatt i 2021. Mye jobb gjenstår enda også, særlig med tanke på å få til en enklere
og mer tidsbesparende rutine rundt de ulike unntakene på medlemskontingentene.

2. Sportslig aktivitet
2.1 Covid-19

Covid-19 preget 2020 i stor grad og har på samme måte også preget 2021.
Koronarestriksjoner har ført til store nedstengninger av aktivitet og idrett for barn,
unge og voksne.

Røros IL, som resten av norsk idrett, er bekymret over hva pandemien har gjort med
rekruttering, vaner og aktivitetsnivå for befolkningen. Spesielt har lagidretter og
idretter som drives inne i haller vært utsatt, men mange har også vært flinke til å
holde hjulene i gang med alternativ trening. Særlig har aktiviteter på tvers av
alderskull blitt rammet av restriksjoner for å unngå koronasmitte. Her kan minihåndball, gymlek og idrettsskola nevnes. Mye utendørs aktiviteter samt fordeling av
aktiviteten på flere hallflater, ble noe av løsninger for å holde ballen i spill for disse
gruppene. Røros IL har jobbet godt med å holde medlemmer informert om gjeldende
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restriksjoner, og daglig leder har hatt en god dialog med kommuneoverlege
underveis.
Pandemien har også i år ført til avlysning av en rekke arrangementer som er viktige
inntektsgrunnlag til idrettslaget og gruppene. Heldigvis har regjeringen gjennom året
satt av betydelige summer til krisepakker for å kompensere idrettslag og andre
frivillige organisasjoner, som har betydelige inntektsbortfall på grunn av pålegg eller
råd gitt av myndighetene i forbindelse med Covid-19.
Røros IL har blitt tildelt følgende summer for 2021:

Krisepakke 3- februar 2021:

551 880,-

Krisepakke 4- desember 2021:

802 581,-

2.2 Gruppene
Til tross for nok et år med korona i 2021 har RIL også i år hatt mye god aktivitet, og
noen av gruppene har opplevd god rekruttering. Mer om den sportslige aktiviteten i
gruppene i 2021 framgår av gruppenes årsrapporter som er lagt ut på våre nettsider.

2.3 Utvalg under hovedlaget

2.3.1 Idrettsskolen
Idrettsskolen har sesongen 2021/22 bestått av to grupper; 5-åringer (f.2016) og 6åringer (f.2015). Vi hadde oppstart 20.september. Vi startet opp med tilbud til SFO 2.4.klasse (f.2012-2014), 10-12 åringer (f.2009-2011) og ungdom 13-19 år (f.20022008). Tilbudet til de største ble avviklet etter 3 ganger da ingen møtte. 18.november
ble også tilbudet for SFO 2.-4.klasse og 10-12 åringene avvikles også. Her var det
kun 3-4 stk. deltakere og det ble anslått til å være for sårbart i lengden.

Tilbudet til de to yngste gruppene har bestått. Hos 5-åringene har vi vært oppe i 30
stk.møtende deltakere, mens 6-åringene har variert mellom 8-12 møtende deltakere.
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Vi har i utgangspunktet fulgt oppsatt skolerute og hatt ukentlige treninger mandager i
Verket (hall 3). Vi har også benyttet bassenget hos Unicare i år. Sesongen så langt
har vært preget av koronarestriksjoner. Vi har avlyst én gang pga.uavklart
smittesituasjon, deretter har vi trekt utendørs. Så fra desember og frem til februar var
treningene utendørs. Vi har vært i Aasgjerdet, Doktortjønna , Mølmannsdalen og en
del på Øra. Både ski og aking har vært i fokus.
FB-siden Røros IL Allidrett idrettsskola har blitt benyttes som informasjonskanal til
foresatte.
Rapporterte tall i klubbadmin pr.11.03.22

Fødselsår: Antall:

2012

37

2013

39

2014

32

2015

27

2016

28

Totalt:

163

* Medlemsoversikten gjenspeiler antall aktive barn i barneidretten i Røros Idrettslag
og ikke deltakelsen på idrettsskolen per se.

2.3.2 Skistuggu

Året 2021 ble i stor preget av coronaepidemi og begrensninger i mulighetene til å
holde åpent både for arrangement og kafédrift. Myndighetenes
kompensasjonsordninger kompenserer for noe av tapte inntekter, men langt fra alt.
Høsten ble likevel ganske normal med åpent alle søndager fra september til starten
av desember, med godt besøk og god stemning.
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Vi fikk utført en påkrevet grusing av veien i sommer og håper dette skal stabilisere
forholdene noe. Tilgjengeligheten til Skistuggu er en utfordring i enkelte perioder av
året. Tilgjengelighet er også en utfordring når det gjelder videreutvikling av Skistuggu.
Skisser til bedring av kjøkken og toalettfasiliteter foreligger, men er ikke
realitetsbehandlet i løpet av året. Skistugguutvalget anbefaler sterkt at det blir gjort
snarest.
Vi har hatt et fint samarbeide med Røros Tur- og Løypeforening, Unicare,
Femundløpet og også Norske Redningshunder. Alle samarbeid som har potensiale til
å kunne utvikles videre. Dette kan også gjelde Den norske turistforening.
Bemanning av kafédrifta har ofte vært en utfordring. I høst og nå i vinter der dette i
vesentlig grad ivaretatt av Unni Ryen med familie og venner. Fantastisk innsats!!
Vi takker alle involverte for innsats, besøk og omtanke og minner om at Skistuggu ble
bygd av Røros Skilag, som var forløperen til Røros idrettslag i 1909.

3. Tildeling av æresbevisninger i 2020

Annonseres under årsmøtet 2021.

4. Arrangementer
Bergstadcup nr. 40 var som vanlig planlagt første helg etter skoleslutt i juni, og
Rørosbanken Yngres Cup nr. 10 skulle ha gått den første helgen i oktober. Begge
disse arrangementene ble avlyst grunnet pandemi. Håndballgruppa fikk i stedet
arrangert Håndball Kick-off 9. oktober i Verket, som et lokalt arrangement til sine
medlemmer. Også fotballgruppas julecup og volleyballs nyttårsturnering utgikk, i
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tillegg til at mange andre arrangementer som eksempelvis juleavslutning turn ble
avlyst.
Martnan ble også avlyst noe som resulterte i at dugnadsarrangementer som kafédrift
og parkering under Martnan ble avlyst. Julemarkedet i desember ble gjennomført,
men i en mye mindre skala enn vanlig og med betydelig mindre dugnadsinntekter
enn tidligere.
Når RILs to største idrettsarrangementer sammen med mange andre sportslige
begivenheter ble avlyst også i 2021 kjenner vi selvfølgelig at det er mye som
mangler. Økonomisk sett ble mye av inntektsbortfallet heldigvis kompensert gjennom
Lotteri- og stiftelsestilsynets krisepakkes (ref. avsnitt 2.1).

4.1 Azun Camp
Etter initiativ fra vår samarbeidspartner RørosBanken ble det planlagt for en todagers
fotballskole på Øra 29.-30. mai. Bakgrunnen for initiativet var at RørosBanken ønsket
å bidra med noe til idretten, og spesielt til ungene etter et år med pandemi og lite
aktivitet. Grunnet koronarestriksjoner kunne vi ikke gjennomføre på gjeldende
tidspunkt og arrangementet ble utsatt til 11.-12.september. Det var svært gledelig at
vi fikk gjennomført dette på høsten- og vi fikk da i tillegg muligheten til å øke fra 6080 deltakere i alderen 6-14 år i Røros IL.
På agendaen sto fotballtriksing og det var ingen ringere enn Anders Solum (tidligere
verdensmester i triksing) og Bendik Liltvedt Hoel (kjent for fotballtriks fra Norske
Talenter på Tv2) som sto som trenere. Begge godt kjent for unge fotballspillere og
deltakerlistene ble fylt opp raskt (med flere på venteliste). Det ble et veldig flott
arrangement som ble godt mottatt, hvor attpåtil RørosBanken dekte de fleste utgifter
slik at arrangementet ble gratis for deltakerne våre. Absolutt fristende med
gjentagelse.
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4.2 Artut Hele Juli
«Artut hele juli «ble gjennomført for andre gang i år. Tiltaket startet i fjor sommer for å
gi et aktivitetstilbud for barn og unge i hele juli måned for å kompensere for
koronarestriksjoner. Tiltaket består i gratis aktivitet for aldersgruppen 8-18 år hver
hverdag mellom 11 og 14. Initiativet kom fra fotballgruppa og hovedinnholdet er
fotball, men også andre aktivitetsmuligheter på Øra kan utnyttes.
Daglig leder i Røros il har hatt det administrative ansvaret, Håkon E. Breen og
Dagfinn Moen har hatt det fotballfaglige ansvaret og vi har hatt de samme fire
ungdomstrenerne som ifjor: Andrew Nordbrekken Buchanan, Armin og Adnan
Sukurica og Birger Sæther Wessel. Disse har gjort en fantastisk og ivaretagende
jobb!
Oppslutningen har ligget mellom 25 og 40 deltagere hver dag, mest lokale- men også
noen deltagere fra naboklubber og andre klubber rundt om i landet. Innslaget av barn
som har vært på besøk hos besteforeldre har vært gledelig stort. Likeens hyttefolk
som har oppdaget og satt pris på tiltaket. Fint for våre ungdommer å få besøk på vår
hjemmebane.
Vi hadde omkring 125 navn på listene fra i sommer og det var barn med bakgrunn fra
7 forskjellige land til stede. Tankevekkende i disse tider. Årets «Artut hele juli» ble i
vesentlig grad finansiert med tilskudd fra Gjensidige stiftelsen og Røros IL. Tiltaket
anbefales videreført.

4.3 Røros Pride
Røros Pride ble arrangert 22.-26. september og var den første i sitt slag i
Fjellregionen. Et arrangement for å feire mangfold, inkludering og likestilling. Målet er
å skape engasjement for et raust lokalsamfunn som inkluderer alle uansett kjønn,
legning, etnisitet og religiøs tilknytning. Viktige verdier også i norsk idrett og
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idrettslaget takket klart ja til å delta under Pride Paraden, som ble gjennomført på
markeringens nest siste dag. Her gikk vi i tog rundt om i gata, det var appeller,
musikalske innslag, samt aktiviteter for store og små. Her bidro vi med aktiviteter som
volleyball og frisbeegolf.

5. Økonomisk resultatoversikt
Årsresultat for 2021 for felles drift og gruppene, med resultatregnskap for 2017-2021:

For regnskapsåret 2021 legges det fram et økonomisk overskudd på kr. 432 540,etter revisjonshandlinger. Renteinntektene har sunket fra kr. 29 867,- i 2020 til kr.
25 621,- mens rentekostnadene også har gått ned fra kr. 84 308,- i 2020 til 66 224,- i
2021. Skattekostnad for 2021 er beregnet til 165 195,- mot kr. 269 983 i 2020.
Samlet gir dette et ordinært resultat etter skatt på kr. 432 540,- for 2021 mot kr. 1 381
648 i 2020. Det skal også nevnes at Røros IL har en betydelig anleggsmasse, som
representerer store verdier.
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6. Revisorberetning samlet for hele Røros Idrettslag
Se egen revisorrapport.

7. Sluttord
Røros IL er et stort idrettslag med et bredt aktivitetstilbud og høy aktivitet. Det
frivillige arbeidet som utføres av utøvere, foreldre og tillitsvalgte er helt avgjørende for
å opprettholde et høyt aktivitetsnivå og bredden på idrettstilbudet. Styret retter en stor
takk til disse, våre samarbeidspartnere, sponsorer, Røros kommune og alle andre
som bidrar til at Røros IL er den største frivillige organisasjonen i Røros kommune. Vi
ser frem til et nytt og aktivt år, og forhåpentligvis med færre restriksjoner og flere
minnerike opplevelser, aktiviteter og arrangementer.

Røros, 14. mars 2021

_______________

______________

_______________

________________

Vidar Kojan Grind

Vegar Harborg

Tonje Sjøvold

Linn-Eva Kolstad

Styreleder

Nestleder

Styremedlem

Styremedlem

_______________

_______________

_______________

_________________

Mathias Berg

Randi Buseth Aas

Stein Petter Haugen

Mari Grønnerøe

Styremedlem

Varamedlem

Varamedlem

Daglig leder
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