Referat til gruppeledermøte i Røros Idrettslag

Møtenummer: Gruppeledermøte 2/21
Dato: 15.12 2021
Kl: 19.00-22.00
Sted: Teams

Møtt: Dagfinn Moen (leder Skistuggu), Roger Gravseth (leder håndball), Hans A. Skjevdal
(leder orientering), Eivind Langseth (leder ski), Britt Laila Nilsgård (kasserer skiskyting), Jones
Mikkelsen (nestleder fotball).
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Sak 12/21 Velkommen og agenda

Daglig leder ønsker velkommen.

Sak 13/21 Status daglig leder

Ny daglig leder presenterer seg og sier litt om oppstarten som har vært. Går opp fra 80 % til
100 % stilling inntil videre, pga.stor arbeidsmengde. Nytt kontor i utleiefløyen hos Unicare.

Sak 14/21 Status i gruppene

Representant fra hver gruppe sier litt om status i gruppene.
•

Håndball: Ingen lag over 20 stk., noen lag spillere på to årskull, men overskrider ikke
20 stk. mtp.koronarestriksjonene p.d.d. Jobber godt i gruppa, økt medlemsmasse fra
90-160 stk. Stor vekst under koronatiden. Jobber med å få til damelag.
Håndballforbundet presser litt for å få redusert kostnader, halleie Verket. DL
prioritere å kalle inn til møte for å forhandle halleie januar. Leder og kasserer bistår
fra håndball.

•

Ski: Ukentlig trening i høst, mellom 5-20 stk. oppmøtte. 50 stk. på serierenn nå denne
uken, lurer litt på hvorfor. Serierenn frem til mars. 98% av deltakerne er fra 4.trinn og
ned. Starter prøveprosjekt med fire serierenn blir som en trening mer enn renn, for å
se an deltakelse. Ønsker samarbeid Holtålen – Ålen, evt. mtp.rekruttering. Helgas

skirenn Os: 44 stk.startende fra Røros, godt fornøyd med det. Barnas Mini-VM marsmål 200 deltakere. For å økte rekruttering annonsere i større grad for å nå ut til
mulige nye deltakere.
•

Skiskyting: Lite aktivitet for tiden, 2 seniorutøvere, 2 junior og en litt yngre som går
renn+ en nybegynner. Ikke faste treninger slik som før. Aktiv på arrangementsidenkretsrenn først på desember, Norgescup planlagt i januar 2022.
Pga.koronarestriksjoner blir det mest for senior(eliten). Må redusere fra 450 til 100
deltaker (delt på 2 puljer). Mer informasjon om føringer er ventet innen kort tid.

•

Fotball: Møte i morgen på teams med NFFT ang.koronaføringer fotball fremover.
Mange nye i styre i fotballgruppa, alle valgt inn nå bortsett fra leder. Brukt en del tid
på hastesaker/brannslukking. Begynner å få på plass sportslig. Lært en del på
sesongen her. Viktig at alle ikke går ut/på valg samtidig. Mange yngre spillere som
har kommet opp, bra oppmøte. Fått opp 3`er vanter/binger for de yngste. Begynne å
forflytte seg litt innendørs. Noen treninger på Tynset for de eldre. Seriekamper i år
ble en del utsatt, og derav mye senere utover høsten enn tidligere. Ønsker dialog
med de andre gruppene dersom forsinkelse- slik at ikke de sikrer nok spillere til
kampene.

•

Skistuggu: Unntaksår. Var i gang med åpen kafedrift i mars, deretter nedstenging
noen helger før påske. Stengt gjennom sommeren (kjempe sommer året før med
middagsservering). I gang i august og ut november (slik det har vært siste årene).
Avbestillinger på mange arrangementer, først i høst det ble gjennomført noe. Men
stenge ned igjen nå i desember. Fått dekt inn økonomisk med
koronakompensasjonene/tilskuddene. Populært turmål. Litt slitsomt å få dekt opp
vaktene, nå én husstand som har tatt ansvar og gjort det gjennomførbart.
Skistugguutvalget ser på mulighetene for å oppgradere anlegget, kjøkken og toalett.
Ønskelig at Skistuggu har en rolle jubileumsmarkering 2022.

•

Orientering: Utom sesong nå. Sommer ukentlig aktivitet- onsdagsløp; uhøytydelig for
nybegynnere og de yngste. Litt negativ trend på deltakelse. Sentrumsnære aktiviteter
bra, utenfor sentrum går deltakelsen ned. Arbeider aktivt med
arrangementsamarbeid gamle nord-østerdal- to arrangement, bygdakamp
os/dalsbygda/vingelen- bra deltakelse. Neste år- begynt å planlegge større
arrengement. Sommerløpet nord-østerdalen (Røros, Ålen, Haltdalen arrangerer.

Første helga på juli.4-500 deltakere (litt større løp). Nytt kartprosjekt holder på å
ferdigstilles- går enda lengre nordover. Får med nydelen på kartet på arrangementet i
sommer. April/mai oppstart, når det begynner å bli bart.
Sak 15/21 Kontaktpersoner fra hovedstyret ut mot gruppene

Daglig leder repeterer, tar opp igjen tråden med kontaktpersoner fra hovedstyret ut mot
gruppene- med oppfordring om å bruke kontaktpersonene mer aktivt.

Fotball: Tonje Sjøvold
Håndball: Linn-Eva Kolstad
Volleyball: Vidar K. Grind
Turn: Vegar Harborg
Ski: Vegar Harborg
Skiskyting: Stein Petter Haugen
Orientering: Mathias Berg
Skistuggu: Randi Buseth Aas
Idrettsskolen: Daglig leder

Sak 16/21 Politiattest

Daglig leder repeterer politiattest ordningen, med ønske om å få oversikt over aktive trenere
og gyldige politiattester. Tidligere daglig leder ordnet en oversikt i vår, ny leder må finne
igjen denne. DL undersøker om foresatte som har ansvaret for serierenn (6-7 stk. som har 12 treninger hver) trenger politiattest. DL undersøker om politiattester kan fornyes etter 3 år.

Sak 17/21 Inndeling av sesongidretter og fordeling av treningstider

I forkant av møtet har det kommet innspill på at det er problematisk for sesongidretten, når
idretter utenfor sesong har tre treninger pr.uke. Dette gjelder også for spillere over 10 år.
Ikke nok tid for spillere som ønsker å delta på to idretter- ikke gunstig for å sikre
allsidighet/bredde. Diskusjon innad i gruppa rundt problematikken, som karakteriseres som

en gjenganger. Utøverne trekker mot sosiale arenaer, egenidrettene sårbare. Forslag: 1
trening pr.uke utenfor sesong. Forslag: Familien ta stilling i større grad for hva barnet skal
være med på. Ønskelig å være bevisst hvilken dag treningen legges til. Holde på og
oppfordre i enda større grad viktigheten av å fortsette med fordelingsmøtet (av
treningstider). Få med gruppeledere og sentrale trenere. Ønskelig med fordelingsmøtet i
mars/april også. Diskusjonen fortsetter videre på neste fordelingsmøte.

Sak 18/21 Fremtidig behov Verket

Verket ønsker å se på utviklingsmuligheter og ønsker våre innspill på fremtidig behov- vedr.
hall, utstyr, kontorplass og lagerlokale. Dette ble diskutert på styremøtet 8/21 og ønskelig å
ta det opp på gruppeledermøtet også. Diskuterer innad i gruppa; frem til et klubbhus er på
plass er det veldig gunstig å ha Verket som møtelokale og samlingsplass. Ikke aktuelt med
kontorplass for DL i kjelleren. Håndball ønsker flere hallflater, men tar seg ikke råd grunnet
høy leiepris- slår heller sammen lag for å få ned leieprisen. Fotball kunne periodevis hatt
bruk for en kunstgressflate i Verket. Ski ser på muligheten for behov for styrkefasiliteter om
3-4 år dersom de får med seg dagens utøvere. Styrkefasiliteter tilpasset gruppe på 20 stk.
med og uten apparat ønskelig.

Sak 19/21 Fremtidig bruk og booking kjelleren gymbygget

Kjelleren ble oppsagt i 2013, men verken RIL eller Verket har ønsket å gjennomføre
oppsigelsen. Kjelleren et nødvendig lokale frem til klubbhus er på plass, ønsker å forlenge
kontrakten. Varierende i hvor stor grad gruppene benytter kjelleren som møtelokale. Innspill
på at det ikke er trivelig ordensmessig, liten tilhørighetsfølelse og for dårlig tekniske
løsninger. DL legge til rette for dette i større grad- innkalle til felles dugnad for å rydde opp
samt lage felles kjøreregler for innkjøp/fellesutstyr. Kjelleren også nødvendig for lagring av
utstyr. Ski ønsker bedre plass- da de har en del utstyr de ikke har lagerplass til.

Sak 20/21 Koronakompensasjon (Krisepakke 4)

Frist for å søke om koronakompensasjon (krisepakke 4) var 15.november. De fleste gruppene
ga tilbakemelding her, håndball fikk dessverre ikke med sitt søknadsgrunnlag. Søkte om
872 040,- kr. Fikk et fradrag på 69 040,- pga.momskompensasjon 2020. Fikk innvilget
resterende beløp på 802 581,-. Fordeling klar, DL overført pr.17.12.21).

Egen søknad for NM/NC JR/SR 12-14.februar 2021.- Norgesmesterskap. Søkte om 410 000,-,
205 000,-i beregnet tilskudd. Ikke behandlet søknaden vår enda. Spørsmål om delvis avlyste
arrangementer kan søkes støtte på. DL undersøker, og finner at delvis avlyste/nedskalerte
arrangementer også kan søkes støtte til.
Ny kompensasjonsordning for perioden 1.nov-31.des 2021. Sendes inn til DL innen
10.januar, som videre søker samlet for idrettslaget slik som tidligere.
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2021/tilskuddsordninger-knyttet-til-covid-19-foridretten/

Sak 21/21 Overføringer til gruppene

Orientering vedrørende overføring til gruppene. Overførte 23.11.21 resterende
sponsorinntekter, LAM midler, momskompensasjon 2019, Sport 1 kickback 2020 og
bobilfond. Overføringsbilag er sendt til de ulike kassererne.

Sak 22/21 Sponsorutbytte Scantrade

Sponsorinntekter fra Scantrade for 2021 er ferdig beregnet. Sponsorinntektene tas ut i
Umbro-artikler innen utgangen av 2021. Noe opp fra i fjor, men fortsatt lavere enn estimert
trolig grunnet korona. Fotball tatt ut noe tidligere i vinter. DL ønsker å sende inn bestilling fra
idrettslaget samlet fremover, for å ha oversikt samt redusere fraktkostnader.

108 000,- fordeles på de fire gruppene håndball, fotball, turn og volleyball.
Ønskelig å se videre på en langsiktig plan for hva man tar ut på neste gruppeledermøte.
Videre kan sponsorinntekter for neste år fordeles mer jevnt, eks. 2 g.pr.år. Fordelingsnøkkel
kan gis ut tidligere på året. Mål 500 000,- brutto neste år (i år 338 000). Ta utgangspunkt i
dette når man fordeler. Se videre på en slik fordeling, sikre at det er igjen nok ved årsskifte.
Viser til nettsiden: https://scantrade.no/

Sak 23/21 Sponsoravtaler

Orientering om hovedlagets utgående sponsoravtaler. Rema 1000 og Rørosbanken utgående
31/12-21, øvrige avtaler utgår i juli -22 eller ved årsskifte -22. Ønsker å reforhandle med
Rema 1000 og Rørosbanken nå i første omgang. DL og hovedstyret arbeider videre med
sponsoravtaler.
Alle hovedsponsorene skal profileres tydelig på bekledning, arena og ved arrangement. Ellers
kan gruppene inngå egne sponsoravtaler så lenge de ikke er i et konkurransemessig forhold
til hovedsponsorene vi har. Fotball har solgt skilt til Øra stadion.

Tilbakemelding på at «Spond» brukes bl.a i fotball. I strid med hovedsponsorene og
problematisk da det ser ut som det kommer fra Røros IL. DL undersøker dette nærmere.

Sak 24/21 Sport1 rabatt og kickback 2021

Orientering om rabattavtale og kickback 2021 hos Sport 1. Idrettslagets medlemmer har fast
20 % rabatt. Sikre at denne informasjonen kommer ut til medlemmene. DL har forhandlet
seg frem til 30 % rabatt på klubbkolleksjonen på medlemsuker (opp fra 25 % på
medlemsuker). Kickback avtalen på 5 % er veldig god. Øvrige klubber ofte 2- eller 3 %. Viktig
å få frem dette til våre medlemmer også.

Kickback pr.desember 2021 er på 93 813,-. Fordeles likt på gruppene. Faktureres Sport 1 ved
årsskifte, men holdes igjen av hovedlaget inntil videre. Fordele midler mer jevnt ila året for
neste år.

Sak 25/21 Sport1 medlemsuker 2022

Sport 1 ønsker tettere samarbeid på medlemsuker for 2022. Ønskelig å avklare medlemsuke
gjerne et halvår i forkant (den for høst i år kom litt for sent. To klubbuker i året, en på vår og
en på høst i forbindelse med sesongstart. Ønskelig med litt større blest om medlemsuke
neste år, idrettslaget bidrar aktivt med eks.triksekonkurranser/oppvisning.

Klubbuke vår 2022 – uke 17: tors-lør 28.-30.april 2022.

Sak 26/21 Bobilfond

På styremøte 7/21 i hovedlaget ble det besluttet at bobilfondet ikke tar imot flere søknader
fra særgruppene. Noe av overskuddet til bobil skal prioriteres til utvikling av anlegg som
ligger i planene til "øra prosjektet".

Resterende overskudd fra bobilfondet skal bidra med støtte til rekrutteringstiltak. Som en
fast mal fremover støttes det 75,- pr.pers. Ønsker å få tilsendt oppmøtelister i etterkant,
samt oversikt over hvordan tiltaket bidro til økt rekruttering.

Sak 27/21 Sponsorskilt Langegga

DL ønsker en oversikt over sponsorskiltene på Langegga. Er de ødelagte, utdaterte, skal nye
opp osv. Viser til innsatsen fotball har gjort for å få oversikt på Øra.
Ble gjort en jobb i 2019/2020 med å sanke nye sponsorer Langegga, noe som dessverre ikke
ga utbytte. Ingen enkel jobb, det tar tid. DL ønsker at Ski-/Skiskyttergruppa ser på dette over
nyåret sammen med nestleder i hovedstyret, DL koordinerer.

Sak 28/21

Byttedag(er) 2022

Besluttet innad i hovedlaget at idrettslaget trekker seg bort fra Sparebank 1 sin tradisjonelle
byttedag. Ønskelig at vi arrangerer vår egen byttedag og inngår et samarbeid med
hovedsponsor Rørosbanken omkring dette. Ønskelig å arrangere to byttedager, en på vår og
en på vinter- slik at vi får med både vinter- og sommeridrettene.

Sak 29/21

Jubileumsår 2022

Det er ønskelig at idrettslaget markerer 125 års jubileum i 2022. DL ønsker innspill/idéer.
Følgende ønsker ble fremmet;

-

Skistuggu som arena.

-

Aktivitetsdag på Øra. Ta utgangspunkt i Barnas mini-VM på ski nå på nyåret.

-

Store arrengement f.eks. BC cup og Yngres cup profileres opp mot jubileum. Lage noe
i logo på invitasjonen-(125 år).

-

Aktivitetsdag/helg: gruppene bidra med idrettene sine.

-

Jubileumsbok/hefte. Dersom aktuelt må redaksjonskomité settes sammen.

-

Langbord i Verket med aktiviteter.

Sak 30/21

-

Annet

Digitalt lagringssystem: Fotball bruker aktivt Dropbox, hvor også DL har tilgang. Eks.
orientering og håndball gått over til google-disk, som følger e-postadressen til leder.
Ønskelig med en felles plattform. Se videre på dette ved neste gruppeledermøte.

-

Sak på neste styremøte i hovedlaget: Undersøke mulighet for flerbruk i planlagt
barnehagelokale i Vola. Invitere folkehelsekoordinator, leder ski og leder skiskyting
på neste styremøte.

-

Håndball ønsker et tettere/større samarbeid med naboklubber. Ønsker at hovedlaget
bistår i å ta kontakt med naboklubber for fremtidig samarbeid.

-

DL ønsker en oversikt over hvem som kan handle for gruppene. Tar dette videre med
kassererne.

-

Tilbakemelding på at det er skuffende at ikke hovedlaget er representert her i kveld.
Ønskelig at hovedlaget er representert i stor grad på gruppeledermøter fremover.

Mari Grønnerøe, Daglig leder

