Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag
Møtenummer: 5/22
Dato: 27. April 2022
Kl.: 19:00 – 22:00
Sted: Ren Røros, Osloveien 16b
Til stede: Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlem Mathias
Berg, Linn-Eva Kolstad og Ingrid Kolstad (via Teams), daglig leder Mari Grønnerøe.
Forfall: Vara Ståle Berre og Stein Petter Haugen.
Sakliste
Orienteringssaker:
O- sak 18/22

O-sak 19/22
O-sak 20/22
O-sak 21/22
O-sak 22/23

Økonomi
- Regnskap
- Strømstøtte
- Medlemskontingenter
Medlemsdager Sport1
Scantrade-utbytte vår
Sommerjobb status
Status gruppene

Vedtektsaker:
Sak 31/22
Sak 32/22
Sak 33/22
Sak 34/22
Sak 35/22
Sak 36/22
Sak 37/22
Sak 38/22
Sak 39/22
Sak 40/22
Sak 41/22

Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Manglende leder Skistuggu og andre verv
Pengegave «Rørosregionen i Trondheim»
Oppgavefordeling styret
Byttedag vår
Hjertemarsjen 2022
Fordeling arbeidsoppgaver Litjmoen
Oppstart- og arbeidsoppgaver inkluderingskoordinator
Fastsette dato for invitasjon av gruppeledere inn i styremøte
Øra-prosjektet
Annet
- Søppeldunker
- Avtale fotball
- Jubileumshefte
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Orienteringssaker:
O- sak 18/22

Økonomi
-

Regnskap:
•

Regnskap
Strømstøtte
Ubetalte medlemskontingenter

DL orienterte.

Hovedlaget: Store utbetalinger til gruppene i november/desember. Gått mye
penger den siste måneden. DL viser til kontooversikt, med spesifisering på
faktura på både ut- og innbetalinger. Forventer å få inn noen flere
innbetalinger medlemskontingenter i mai. Ingen forventede innbetalinger
sponsorinntekter før juli/august. Undersøke når momskompensasjonen
kommer inn.
DL lager et årshjul for å få oversikt over kostnader, inn- og utbetalinger. Mer
grundig gjennomgang av økonomi på styremøtene fremover. Holder igjen
evt.utbetaling spons gruppene til oversikt er laget.

•

Skistuggu: 98 000,- i minus for 2021. Viser til regnskapet for å se etter mulig
forklaring. Stor ny kostnad på rep./vedlikehold utstyr/anlegg. DL sjekker hva
denne posten innebærer.
Følgende vedlegg til saken:

Økonomi oversikt bank april 2022 vedlegg
1.pdf
Resultatregnskap for Skistuggu 2021.pdf

Strømstøtte: Søkt om strømstøtte. Ordning som gjelder for desember-mars. Utgjorde
32 309,-. Kommet inn på konto.
Ubetalte medlemskontingenter: : Pr. 2.april var det innbetalt kr. 182 705,- av totalt
240 225,-. Sendt ut purring på ubetalte faktura 20.04.
O-sak 19/22

Medlemsdager Sport1

DL orienterte. Medlemsdager Sport 1 kommende uke, torsdag 28.april -lørdag
30.april. Invitasjon utsendes til medlemmene 24.04 via FB, hjemmeside og e-post.
Torbjørn fra Scantrade kommer på torsdag.
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O-sak 20/22

Scantradeutbytte vår

DL orienterte. Uttak Umbro klær på spons; mai og desember i år. Ta ut opp mot
halvparten nå, slik at det er igjen rikelig til fordeling desember også. Gruppene
bestillingsfrist 17.mai. DL sender inn samlet bestilling. Trolig høyere beløp spons i år
samt kickback fra Sport1. Ta ut noe til jubileumsfeiring- salg, forslag artikler sendes
inn til DL innen en uke. Vedtas videre på e-post. Oppfordre alle arrangement til å
bruke premier med jubileumslogo.
O-sak 21/22

Sommerjobb status

Styreleder orienterte. Stadig på jakt, mistet noen av de vi trodde vi hadde. Må lyse ut
tidligere neste år- januar. Har tre sikre, utfordre de på å gi anslag på hvor mye de kan
jobbe og når. Flere under 16 år som har søkt, kan prøve i år, korte vakter.
Flykningstjenesten tatt kontakt. Linn-Eva undersøker om det er noen aktuelle
Ukrainske flykninger.
O-sak 22/23

Status gruppene

Håndball og turn trenger oppfølging videre. Mer eller mindre hele styret gikk ut
samtidig, og de ønsker mer overlapp/opplæring fra tidligere styremedlemmer. Neste
styremøte: Se på ny fordeling kontakter ut mot gruppene. Linn-Eva bistår håndball
inn til videre. Håndball skal ha kickoff damelag 20 stk. nå på lørdag.
Innspill til neste gruppeledermøte; Overlapp nytt styre ut vårsesong (mai). Alle
gruppene oppfordres til å avholde sine møter før vårt styremøte, slik at vi kan ta med
rapport på styremøte i hovedlaget.

Vedtektsaker:
Sak 31/22

Godkjenning av protokoller fra forrige styremøte

Bakgrunn:

Protokoll fra møtet 07/14.03 og 04.04 må godkjennes av styret.
Ingen merknader innkommet.

Følgende vedlegg til saken:
Vedtak:

Protokoll styremøte 3 22 (ikke godkjent).pdf
Protokoll styremøte 4 22 (utkast).pdf

Protokoller godkjennes. Mål om å sende ut til gjennomlesing
hovedlaget ila 2 dg, med kommentarfrist. Enig= godkjent. Vedtak
godkjenning protokoll på e-post og raskere publisering av protokoll i
etterkant.
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Sak 32/22

Manglende leder Skistuggu og andre verv

Bakgrunn:

Fortsatt ikke fylt alle verv. Flere nye spurt siden forrige styremøte. Ingen
flere verv fylt. Dagfinn Moen fungerer som leder Skistuggu til ny leder er
på plass. DM har videre en aktuell kandidat til Skistuggu-utvalget,
ønsker vår godkjenning til å gå videre. Per Morten Hoff trekker seg ut
av utvalget pga.helsemessige årsaker.

Vedtak:

Kandidat Skistuggu godkjennes. Dag Harald foreslås flyttet fra vara og
opp som medlem. Arbeidet fortsetter.

Sak 33/22

Pengegave Rørosforeningen i Trondheim

Bakgrunn:

Gave på 189 500,- fra Rørosforeningen i Trondheim er nå mottatt. DL
undersøkt med foreningen om de hadde noen føringer på om vi brukte
gaven på videreutvikling og drift av Øra- prosjektet eller
jubileumsfeiring. Vi oppfordret til å bruke pengene på utvikling av
anlegg.

Vedtak:

Pengegaven brukes til utvikling av nye aktiviteter i Øra-prosjektet.

Sak 34/22

Oppgavefordeling styret

Bakgrunn:

Med ny styresammensetning og en del kommende arbeidsoppgaver er
det nyttig å få kartlagt hva styret ønsker å bidra med.

Vedtak:

Fordeling tas videre på e-post, hvor alle har mulighet til å svare- samt
fatter vedtak der. Tas opp videre på neste styremøte.

Sak 35/22

Byttedag vår

Bakgrunn:

Besluttet på forrige styremøte at vi skulle arrangere byttedag etter
påske i gymsalen. Dato og tidspunkt må bestemmes og
arbeidsoppgaver må fordeles.

Vedtak:

Byttedag arrangeres lørdag 21.mai kl.12-14, med innlevering av utstyr
dagen før. Utsyr til gode må hentes søndag, hvis ikke donert til Aktiv
Barnehjelp. Kiosksalg. Sommerutstyr; sykler, treningsklær, fotballsko,
etc. Neste byttedag må komme før medlemsuka Sport1 høst.

Sak 36/22

Hjertemarsjen 2022

Bakgrunn:

Hjertemarsjen arrangeres søndag 22.mai kl.11-15 i Møllmannsdalen.
To års koronapause, men tradisjon for at idrettslaget deltar med
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aktiviteter inne på Mølmannsgården. Det må vedtak om idrettslaget skal
delta og evt.arbeidsoppgaver må fordeles.
Vedtak:

Ønskelig å delta. Hovedlaget stiller med frisbeegolf og badminton som
aktivitet. Mathias, Mari og evt. inkluderingskoordinator fordeler arbeidet
mellom seg. DL undersøke videre om gruppene kan bistå.

Sak 37/22

Fordeling arbeidsoppgaver Litjmoen

Bakgrunn:

Med Litjmoen besluttet gitt bort, med riving og ferdigstillelse til
Bergstadcup må det utføres noe forarbeid. Arbeidsoppgaver må
fordeles.

Vedtak:

Linn-Eva og Vegar tar en befaring før overlevering. DL informerer Vidar
Tørres om oppstart. Styreleder undersøker septik og vanntank. Møte
med kommunen ang. dette og annet arbeid som må avklares til uka; DL
og styreleder deltar.

Sak 38/22

Oppstart og arbeidsoppgaver inkluderingskoordinator

Bakgrunn:

Caroline Oksdøl Søberg starter som inkluderingskoordinator nå
02.05.22, og arbeidet fram til 31.12.22. Blir å jobbe 2 dg.pr.uke hos oss
og 3 dg.pr.uke hos Røros Kommune. DL ønsker å vedta
arbeidsoppgaver.

Vedtak:

Styret vedtar mål for arbeidsperioden.

Sak 39/22

Fastsette dato for invitasjon av gruppeledere inn i styremøte

Bakgrunn:

Møteplanen ble godkjent sist styremøte og det ble samtidig besluttet at
gruppelederne inviteres inn på styremøte 2 ganger i halvåret, for bl.a å
orienteres om Øra-prosjektet og status i gruppene. Ønsker å vedta
møtedatoer.

Vedtak:

Styret vedtar onsdag 15. juni og onsdag 31. august.

Sak 40/22

Øra-prosjektet

Sak 41/22

Annet

UTSATT

Søppeldunker:
Bakgrunn:

Statusoppdatering; Fått tilbud 50 000,- restavfall + pant. Søke støtte
35 000,- Fotball tegnet inn at de trenger flere. Fias midler. 4
småstasjoner, storstasjon bobil.
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Vedtak:

Vidar bestiller dunker og arbeidet fortsetter.

Avtale fotball:
Bakgrunn:

Ønskelig fra både hovedlag og fotballgruppa å få på plass en leieavtale
med føringer for fotballgruppa på Øra.

Vedtak:

Purre på fotball ang.behov for støttefunksjoner. Vegar kommer med
innspill på avtale. Avtaler et møte med fotball for å få dette på plass.

Jubileumshefte:
Bakgrunn:

Redaksjonskomite er satt i gang for å arbeide med bokprosjekt. De
foreslår et jubileumshefte, med utgangspunkt i Lyn sitt jubileumshefte.
Redaktør er innhentet og tilbud på pris til grafisk utforming og trykk er
innhentet. Budsjett med inntekter og utgifter legges fram. Ønsker
godkjenning før arbeidet fortsetter.

Vedtak:

Styret vedtar at sponsorer må på plass før arbeidet fortsetter. Ikke
ønskelig å gå i underskudd.
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