Saksliste til gruppeledermøte i Røros Idrettslag
Møtenummer: 2/20
Dato: 26. oktober 2020
Kl: 19.30-22.00
Sted: Ren Røros
Møtt: Vidar K. Grind (styreleder hovedstyre/styreleder volleyball), Øyvind Grytbak (leder
turngruppa), Vegar Harborg (nestleder hovedstyre), Gunn-Kristin Harborg (kasserer
skiskyting), Odd Erik Trønnes (leder fotballgruppa), Frode Sjøvold (leder
orienteringsgruppa), Roger Gravseth (leder håndballgruppa), Anne L. Mjelva (daglig leder)
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Sak 1 Velkommen/agenda

Daglig leder ønsker velkommen.
Sak 2 Status i gruppene

Representant fra hver gruppe oppdaterer om status i gruppene.
•
•

•

Turn: I gang med aktivitet for sesongen. Ser på muligheter for den faste juleavslutningen,
evt. i to runder + muligheter for streaming.
Skiskyting: Opplever utfordringer med rekruttering. Kickoff for sesongen ble avholdt
sammen med skigruppa i Langegga, som er gjenåpnet med nytt lysanlegg. Arrangerer NC
normal junior/senior helga før martnan, og arrangerer kretsrenn like etter jul. Deltar på
digital arrangørkonferanse for retningslinjer rundt arragement.
Fotball: Nærmer seg sesongslutt, og tar pause frem til aktiviteten starter opp igjen i
januar. Det blir antakelig mindre aktivitet når aktiviteten starter opp enn samme tid i fjor,
og/eller annen organisering på aktiviteten (bl. a. flere aldersgrupper som må trene
sammen). Treningsavgifta for 2020 ble halvert pga. koronasituasjonen. Har også opplevd
en god del frafall. Størst utfordring på senior, som ikke har fått komme i gang. Færre som
er med i organiseringen av RILFO, som tærer på styrearbeidet.
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•

•

•

Orientering: Avlyste to kretsløp i starten av sesongen. Fikk komme i gang med
treningsløp etter hvert, bl. a. O-løp via app. Arrangert 10 treningsløp, og har hatt brukbar
oppslutning likevel i sesongen. Hovedsakelig er det yngre som forsvinner. Sliter også litt
med rekruttering. Arrangert to kretsløp i høst med puljeinndelinger. 29/30. aug ble KM
arrangert, 300 startende hver dag. Ingen inntekter på servering etc. Arrangert mer i
sommer enn planlagt siden andre klubber avlyste. Ellers: Igjen stor suksess med
Stolpejakten, og doblet deltakere fra i fjor til i år. 45 000 stolpebesøk!
Spillemiddelsøknad på O-kart sendt inn. Og det jobber også med skolegårdskart.
Håndball: Opplever veldig bra rekruttering. Unormal hektisk styrevirksomhet i sommer
grunnet Rørosbanken Yngres Cup, som til slutt ble avlyst. Gruppa mister mye inntekt
pga. martnan som er avlyst for 2021. Sportslig: Mye barn (særlig mange under 11 år, men
også oppover). Får også flere spillere som deltar fra Os. Har nettopp startet med
kampvirksomhet, og opplever noe utfordringer mht. smittevern både på benk og tribune.
Har ellers kuttet mye penger på trenere (har kun én betalt trener). Vurderer at noen lag
skal slås sammen. Utgifter til halleie er økt. Grunnet korona.
Volleyball: Avslutter sandvolleyballsesongen, og er i gang med treninger tirsdager kl.
19.30 i Verket. Trener sammen med Os. Muligheter for treninger også på Tolga og
Tynset ellers i uka. Bra oppmøte 16-20 år. Vurderer cuphelga rundt nyåret, avlyses
sannsynligvis.

Sak 3 Fordeling treningstider og overganger

Gruppene tar en evaluering av fordelingen av treningstider samt overlappen mellom sommerog vinteridrettene.
Enstemmig ønske om at fordelingen styres via daglig leder. Dette må skje tidligere (bør være
klart på vårparten), og burde kanskje inkludere andre aktiviteter for barn/unge utenfor Røros
IL for å skape et best mulig tilbud i kommunen. For neste sesong tar vi utgangspunkt i planen
som er satt sammen for vinteridrettene 20/21, og bruker den som en mal for endringer.
Ansvaret som fordelingen styres fortsatt via daglig leder. Fordeling av treningstider for
sommeridrettene bør være klart i januar.
Overlappen i 2020 har gått problemfritt, som mulig kan skyldes mindre turneringsaktivitet i
håndball ved oppstart av sesong. Gruppene må sørge for å holde en god dialog rundt
overlappene for å unngå konflikter.
Sak 4 Korona – tiltak og støtte

Evaluering av koronasituasjonen og hvordan den har påvirket gruppene. Vi ser på offentlig
støtte og tiltak i RIL.
Krisepakke 2 ble utbetalt i september, og ga Røros IL kr. 513 450 i kompensasjon for avlyste
aktiviteter i tidsperioden 12. mars – 31. august.
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Den 23. oktober kom også meldingen om at vi kan søke kompensasjon fra krisepakke 3, som
vil gjelde en lengre tidsperiode (12. mars – 31. desember) og har søknadsfrist 15. januar.
https://www.idrettsforbundet.no/nyheter/2020/idrettslag-kan-soke-pa-koronakrisepakke-3
Les også spørsmål og svar om ordningen her.
https://lottstift.no/sporsmal-og-svar-om-krisepakken-for-frivilligheita/
Minner også om dokumentet som ble sendt ut i gruppene samt publisert på nettsidene i
september som tar for seg koronavett og smittevernstiltak. Hovedlaget står ansvarlig for en
trygg idrett overordnet, men gruppene har også et stort ansvar for å sette seg inn i og utøver
retningslinjer og regler fra sine respektive forbund.

Sak 5 Scantrade utstyrsmidler

Vi ser på fordeling av utstyrsmidler blant gruppene. Året 2020 har naturlig nok ført til mindre
handel enn tidligere og mindre enn hva som er intensjonen i samarbeidsavtalen med
Scantrade. Dette, samt dårligere økonomi hos sponsor, fører til at RIL har et mindre beløp i
utstyrsmidler i 2020 enn hva som er utgangspunktet i avtalen. For 2020 tar vi utgangspunkt i
at vi kan hente ut utstyrsmidler til omtrent kr. 100 000. Daglig leder lager en
fordelingsnøkkel og sender ut.
Sak 6 Økonomi – regnskap og fakturering

Daglig leder viser rask oversikt over nytt regnskapssystem og hvordan vi kan bruke det. Det
er så langt varierende opplevelser av systemet blant gruppene, og det er behov for en ny
gjennomgang av bruk og rutiner.
Som i fjor åpner hovedstyret opp for at grupper, lag og personer kan søke på midler:
Utviklingsfondet (Bobilfondet)
•

Søknadsfrister: 20. nov for aktiviteter i perioden nov - april 20/21, og 1.mai for
aktiviteter i perioden mai – oktober 2021.
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•

Søknad sendes til leder@roros-il.no og søknadene blir gjennomgått i påfølgende
styremøte i hovedlaget

•

Hver gruppe kan søke om inntil kr. 10.000,-, men tildelt evt. utbetalt beløp kan bli
lavere.

•

Beløpet utbetales etter at aktiviteten er gjennomført og en kortfattet rapport
oversendes styret, hvor effekten av tiltaket, navn på lag (evt. de involverte utøverne)
sammen med en kostnadsoversikt inngår.

•

Tiltaket skal ha en breddeeffekt, være rettet mot barn og ungdom under 19 år, og vil
bli vurdert opp mot dette både i søknadsbehandling og ved utbetaling.

•

Også tiltak med hensikter som bedre integrering og inkludering (gjelder alle aldre og
funksjonsgrad) og fellesaktiviteter hvor flere grupper sammen er med, kan søke og få
støtte.

Sak 7 Nye nettsider

Det arbeides med nye nettsider. Daglig leder/styreleder viser og går gjennom ny bruk.
Sak 8 Øraprosjektet

Styreleder presenterer arbeidet som er gjort så langt i forbindelse med en aktivitetspark på
Øra (Øraprosjektet). Presentasjonen er basert på en undersøkelse som ble sendt ut blant
gruppene tidligere, og tar for seg ulike forslag til planer for Øra som en større tilrettelegger
for aktivitet blant befolkningen. Arbeidsgruppa er ikke helt satt enda. Ønsker innspill fra
gruppeledere innen to uker.
Sak 9 Politiattester

Daglig leder går gjennom status på politiattestordningen i RIL. Det er i år en langt bedre
oppslutning om attester og innhenting av bekreftelse på formål med politiattest enn før.
Sak 10 Arrangementsstøtte

Frist for søknad om arrangementsstøtte for arrangementer i første del av 2021 går ut 1/11.

Anne Luksengård Mjelva

Daglig leder
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