Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag
Møtenummer:
2/22
Dato: 7. og 21.Februar (todelt møte)
Kl.: 20:00 – 22:00 og 16.15-18.15
Sted: Ren Røros og Bari Restaurant

Til stede: Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlem Mathias
Berg, Tonje Sjøvold og Linn-Eva Kolstad, Varamedlem Stein Petter Haugen og
Randi Buseth Aas, Leder skigruppa Eivind Langseth og fra kommunen Frode
Bukkvold, og daglig leder Mari Grønnerøe.
Styremedlem Tonje Sjøvold og Mathias Berg via teams 07.02.22.
Leder skigruppa Eivind Langseth og Frode Bukkvold var til stede 07.02.22
Varamedlem Stein Petter Haugen ikke til stede 07.02.22 og Randi Buseth Aas ikke
til stede 21.02.22.
Poengterer at dette var et todelt møte.

Sakliste
Orienteringssaker:
O-Sak 5/22 Orienteringssak- Stilling som inkluderingskoordinator
O-Sak 6/22 Status arbeidet omregulering
O-Sak 7/22 Valgkomiteen jobber med valg og gjenvalg

Vedtakssaker:
Sak 12/22 Barnehage/ lysløype Vola
Sak 13/22 Godkjenne protokoll fra januar
Sak 14/22 Økonomi 2021
Sak 15/22 Corona for siste gang?
Sak 16/22 Godkjenne ny avtale løypeforeninga
Sak 17/22 Samarbeid folkehøgskola
Sak 18/22 Status Øra prosjektet
Sak 19/22 Lys lysløypa
Sak 20/22 Samarbeid naboklubber.
Sak 21/22 Årsmøte og årlige møter
Sak 22/22 Henvendelse fra RILFO
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Sak 23/22 Forlenge avtale Sport1 - utsatt
Sak 24/22 Aktivitetsdag/uke vinterferieuka
Sak 25/22 Litjomoen
Sak 26/22 Kontingent lysløypalangegga
Sak 27/22 Eventuelt

Møteplan styret:
•
•
•
•

Mandag 7. februar
Onsdag 2. mars
Mandag 14. mars (ekstra styremøte)
Mandag 21. mars (årsmøte)

Orienteringssaker

O-Sak 5/22 Orienteringssak- Stilling som inkluderingskoordinator.
Daglig leder orienterer. Idrettslaget og kommunen lyser ut stilling som
inkluderingskoordinator med søknadsfrist 5.1.22. Prosjektstilling for 2022. Ansettelse
fortløpende. Ca.40/60% arbeidsforhold. Begge vil ha personalansvar. Søkt og fått
bevilget midler fra bufdir som dekker lønn. Intervjuprosess ferdig, innstilling laget,
Caroline Ø. Søberg takket ja til stillingen. Oppstart i mai.
O-Sak 6/22 Status arbeidet omregulering
Styreleder orienterer. 27. januar sendte Norconsult ut varsel om oppstart av
planarbeid- detaljregulering Øra idrettspark. Innspill og merknader med frist 1.mars.
O-Sak 7/22 Valgkomiteen jobber med valg og gjenvalg
Styreleder orienterer. Flere verv er nå fylt. Tilbakemelding fra valgkomitéen på at de
mangler et medlem til Skistuggu-utvalget samt et varamedlem til styret i hovedlaget.
DL kontakter retten, lager en sak.

Vedtakssaker

Sak 12/22 Barnehage/ lysløype Vola
Bakgrunn:

Frode Bukkvold og Eivind Langset er invitert inn i styremøte for å
presentere følgende sak.
Innspill fra skigruppa på at de ønsker å utrede muligheten for en
skistue/samlingsarena i ny planlagt barnehage i Vola. Utbygging av
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barnehage vil trolig berøre dagens lysløype i noe grad. Viktig med en
sosial samlingsplass for å skape bred rekruttering til ski. Røros
kommune kan her stå for bygging, mens Røros IL kan bli en leietager
for å benytte deler av bygget/egnet området på ettermiddag/kveld og
helg. Adkomsten lettere i Vola enn Langegga.
Vedtak:

Melde interesse og be om et møte med kommunen. Ingunn, Øystein
(teknisk, barnehageetat). Først formøte deretter møte m/kommunen.
Sette en gruppe som tar møte med kommunen; Eivind fra skigruppa og
Vegar, Linn-Eva og Mari fra hovedlaget. DL kaller inn til et ekstra møte
om 2 uker.

Sak 13/22 Godkjenne protokoll fra januar
Bakgrunn:

Protokoll er sendt ut til styret med frist for innspill. Ingen innspill innen
fristen.

Vedtak:

Protokoll godkjennes og publiseres på hjemmeside.

Sak 14/22 Økonomi 2021
Bakgrunn:

Daglig leder orienterer om regnskap for 2021.
Regnskapsfører har frist til midten av februar med å revidere
årsregnskap. Gruppene som har årlige møter først har fått tilsendt
foreløpig regnskap 05.02.22 (turn, skiskyting og orientering).
Resterende grupper får tilsendt fortløpende så snart det er klart.
Mangler å få ferdigstilt noen zettle- rapporter samt oppgjør fra
Skistuggu for å få ferdigstilt, DL følger opp i forhold til gruppene.
Regnskapet sendes deretter til revisor. Eget møte med revisor for å gå
gjennom årsregnskapet i forkant av årsmøtet.

Ekstra budsjettposter for 2022:
• 2,4 mill. Øra-prosjektet. Mellomfinansieres ved Lån. 50%
spillemidler. 25% ekstra sponsorer. 25% bobilinntekter. (Beløp
vedtatt tidligere)
• Omreguleringsarbeid 2022: 400 000
• Bobilinntekt: 1,7 mill. (lik 2020 og 2021)
• Halleie 2022?
• Frisbeegolf: 80 000
Vedtak:

Økonomi godkjennes. DL legger inn de ekstra budsjettpostene. Sjekker
at beløp som er vedtatt i tidligere styremøter ligger i budsjett for 2022.
Budsjett sendes fortløpende på e-post, slik at styret kan gå gjennom på
neste møte.

3

Sak 15/22 Corona for siste gang?
Bakgrunn:

Full gjenåpning for idretten fra 01.02.22. Fremdeles anbefaling om 1
meter avstand om mulig. Videreformidlet på sosiale medier.
Primært kan organisert trening foregå både innendørs og utendørs uten
antall begrensning nå, også på tvers av kohorter. Noe som innebærer
at Mini-håndball, gymlek og allidrett også kan gå tilbake til vanlig
organisering.
Antall begrensning på arrangement oppheves også, noe som betyr at
både gruppene og Skistuggu kan tilby arrangement/cuper/sosiale
sammensetninger igjen. 1m regelen opprettholdes og munnbind
benyttes der det ikke er mulig å holde avstand.

Vedtak:

DL fortsetter å videreformidle.

Sak 16/22 Godkjenne ny avtale løypeforeninga
Bakgrunn:

Oppfølging fra tidligere styremøte. Behovet er undersøkt og forslag til
ny avtale ligger klar.
Justert ned fra preparering 4*ukentlig (man-tors) til 3* ukentlig (manonsdag). Forlenges med tre nye år.

Vedtak:

DL legger inn ny timespris: fra 800-950,-. Årsavgift på 60.000,- slik som
sist? Øra legges ved som prepareringsområde. Legge inn oppdaterte
sponsorer. Avtale sendes ut på e-post etter møtet, godkjennes og
legges inn i budsjett.

Sak 17/22 Samarbeid folkehøgskolen
Bakgrunn:

Møte med folkehøgskolen v/ Hans Petter Kvikne og Aud Selboe. Fra
idrettslaget var Linn-Eva, Stein Petter, Tonje og Vidar representert.
Idrettslaget og folkehøgskolen har sammenfallende interesser når det
gjelder bruk og videreutvikling av tomteområdet på Øra. Det skrives en
intensjonsavtale mellom partene om hva et samarbeid kan og bør dreie
seg om. Folkehøgskolen lager utkast som sendes til idrettslaget for
videreutvikling og behandling.

Vedtak:

Planene godkjennes, og vi forventer at intensjonsavtalen ligger klar til
neste styremøte. Enig om å sende felles søknad sentrumsplanen;
myke trafikanter.
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Sak 18/22 Status Øra prosjektet
Bakgrunn:

Styreleder presenterer siste nytt siden forrige møte. Landskapsarkitekt
fra Norconsult har vært på befaring ifbm. reguleringsarbeidet.
Trøndelag idrettskrets har fått en minipresentasjon av planene
(kommunen og idrettsrådet var også til stede). Avtalt møte med
Rørosbanken 25.02.22 ang. detaljer rundt mellomfinansiering,
styreleder og DL deltar. Fire element, 2.4 mill i mellomfinansiering.
Tilskudd spillemidler kommer først i etterkant.
Dag Harald Bakken er innstilt på å stille som arbeidsleder for
gjennomføring. Oppstart så snart snøen forsvinner (mai). Pumptrack og
skatepark må vi få på plass først. På sist møte var det en diskusjon
rundt plassering av skatepark og fremtidig klubbhus. For å ha oversikt
over området, og større frihet rundt plassering av klubbhus, så kan
webkamera benyttes. Undersøkt med datatilsynet, og om video ikke
lagres, så kan dette benyttes.

Vedtak:

Prosjekter forsetter.

Sak 19/22 Lys lysløypa
Bakgrunn:

Det er behov for flere lyspunkt i langegga. Det må søkes om å få tre
høyere og kraftigere master bak standplass, for dårlig lys for de som
ligger å skyter. Da har vi tre master til overs som skigruppa ønsker å
bruke i lekområdet. Søkes om via kommune, Statskog og veilaget.
Begynne prosessen nå dersom vi skal få gjort noe til sommeren. Har
tegning på hvor de to ekstra punktene i lekområdet er. Forhøye
mastene bak standplass. Kabler ligger der, ikke mye arbeid. Ordnes
klart til sesongen 2022/23.

Vedtak:

Prioriteres ferdig til sesongen 2022/2023. Sette av noen kroner i
budsjettet. Vegar hører med Stein Gullikstad om kostnad.
DL søker så raskt som mulig etter årsmøte. Se tidligere søknad
lysanlegg fra 2020.

Sak 20/22 Samarbeid naboklubber
Bakgrunn:

Gruppeledermøte ønsker at hovedlaget inviterer naboklubbene til
samarbeidsmøte. Flere klubber sliter med antall utøvere innenfor
forskjellige idretter, og rekruttering i verv. Volleyball har allerede et
samarbeid med Folldal, Tynset, Tolga og Os for å stille lag i 3.div.
Håndball prøver å lage damelag med ålen, men vanskelig.
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Egentlig en sak idrettsrådet skal ta seg av. Spørsmål om vi som
idrettslag skal forsøke å gjøre noe systematisk.
Vedtak:

DL inviterer idrettslag med særgrupper innenfor håndball, ski, fotball,
skiskyting til åpent møte ang. samarbeid- utfordring og status i
klubbene (Ålen, Glåmos, Os, Brekken, Tynset.

Sak 21/22 Forberedelser Årsmøte og årlige møter
Bakgrunn:

Annonse Årsmøte og Årlige møter i Retten 19.01.22 samt på sosiale
medier. Fysiske møter, med mulighet for å justere ved endrede
koronarestriksjoner. Gruppene frist for å innkalle til årlige møter
30.januar, DL følger opp.
21. februar frist for innkalling til årsmøte i hovedlaget. Saker som et
medlem ønsker behandlet på årsmøtet, må sendes idrettslagets styre
senest to uker før årsmøte.

Vedtak:

DL sender ut innkallelse og går gjennom videre forberedelser til
årsmøte.

Sak 22/22

Henvendelse fra RILFO

Bakgrunn:

Tonje orienterer. Fotball savner tilbakemelding på hva som skjer på
Øra (generelt), samt hva som skjer med fotballbanen og behovet til
Bergstadcup. De ønsker avklaring på garasjer samt sponsorer.

Vedtak:

I år 9`er banen ikke klar til årets Bergstadcup, Glåmos og Os kan
spørres. Vidar gir tilbakemelding på e-post. DL bruker neste to
månedene på å jakte sponsorer. Fotballgruppa avvente med å jakte
egne sponsorer nå, DL videreformidler. Vi ser på tydeligere rammer for
sponsorer på gruppeledermøter.
I forbindelse med sponsorer; 2,4 mill. som må på pass. Når dette er på
plass går vi ut med info i lokalavisen. Sier noe om dette avslutningsvis
på Årsmøtet. Tar opp igjen som eget punkt på gruppeledermøte
(fordelingsmøtet) 30.mars.

Sak 23/22

Forlenge avtale Sport1

Bakgrunn:

DL har vært i forhandling med Sport1 og bl.a fått økt medlemsrabatten
på medlemsuker 2022 fra 25-30%. I den forbindelse skal avtalen
korrigeres. Utgående avtale 31.12.22. Sport1 ønske samtidig å forlenge
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denne. Tidligere fireårsavtale, skal vi ha tilsvarende nå blir det
01.01.22-31.12.24?
Vedtak:

UTSETTES.

Sak 24/22 Aktivitetsdag/uke vinterferieuka
Bakgrunn:

Med koronalettelser kan det være aktuelt å legge inn et
jubileumsarrangement i vinterferieuken- uke 8. Er det ønskelig at
hovedlaget dra i gang noe på Øra (ski, skøyter m.m) for å kickstarte
jubileumsfeiringen?

Vedtak:

Vi planlegger for jubileumsfeiring på Øra søndag 27.februar.
Tilrettelegger for så mange aktiviteter som mulig (Ski, Skøyter,
AirBadminton, Kubb, Boccia, Laddergolf, Frisbeegolf, Snøvolleyball,
RC). Ordner også med servering av pølser, kaffe, saft m.m. Låne
hoppbakke Hedmark skikrets.
Mål om å komme enda nærmere medlemmene, og ikke medlemmer,
og ha noen gode samtaler med disse iløpet av dagen. DL ordner
facebookarrangement og varsler medier. DL bestiller mat til 100 stk.
Mathias, Vegar, Vidar og Linn-Eva ansvarlig for arrangementet.

Sak 25/22

Kontingent lysløypa Langegga

Bakgrunn:

Hytteeierne betaler 1000,- , vi betaler 16.000,-. Synes prisen er litt høy,
særlig mtp.at vi ikke bruker veien på sommeren. Pengene går til
vedlikehold av veien. Sjekker vedtektene- hvordan denne summen ble
til. Spiller inn som sak i årsmøtet.

Vedtak:

DL finner vedtektene. Vegar følger opp videre.

Sak 26/22

Litjmoen

Bakgrunn:

Søkt og fått innvilget for en tid tilbake å rive/flytte Litjmoen. To
interessenter har meldt seg; Dagfinn Moen og Vidar Tørres. Ønsker vi
å selge på rot eller gi bort, og hvilke krav skal vi stille?

Vedtak:

Høre med de to interessentene- om de er villig til å gi noe for det
(medlem av idrettslaget fortrinn?). Ønsker det ferdig ryddet til
Bergstadcupen. Tre kriterier; Alt ryddes, hvem kan fjerne først og evt.
7

hvem vil betaler mest. Ønskelig å legge ut på nettsiden også, kanskje
flere interessenter melder seg: Vi skal kvitte oss med Litjmoen- bildekriterier. Vidar tar bilde og DL legger ut.

Sak 27/22

Eventuelt

Første gruppeledermøte etter årsmøtet (fordelingsmøtet) 30.mars: gå gjennom
oversikt over klubbavtalene. Status Øra-prosjektet. Hva skjer når. Pizza og info Bari.
Fordeling treningstider etterpå.

8

