Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag
Møtenummer:
7/21
Dato: 18. Oktober 2021
Kl.: 19:30 – 21:30
Sted: Ren Røros

Til stede: Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlem Mathias
Berg (via teams), Tonje Sjøvold og Linn-Eva Kolstad, varamedlem Stein Petter
Haugen og Randi Buseth Aas (via teams), daglig leder Mari Grønnerøe.

Sakliste
Vedtakssaker:
Sak 38/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Sak 39/21 Økonomi
Sak 40/21 Frisbeegolf
Sak 41/21 Lysløypa langegga
Sak 42/21 Sponsor
Sak 43/21 Valgkomitee og verv
Sak 44/21 Status Øra-prosjektet
Sak 45/21 Sletting av rettighet Røros idrettslag
Sak 46/21 Oppgradering arrangementsreklame
Sak 47/21 Søknad dekke utstyr Skigruppa
Sak 48/21 Spons aktiviteter i særgrupper
Sak 49/21 Eventuelt

Orienteringssaker:
O-Sak 27/21 Status allidrett/idrettsskole
O-Sak 28/21 Møte med Øra vel

Møteplan styret:
•
•
•
•
•

Mandag 29. november
Mandag 10. januar
Mandag 7. februar
Onsdag 2. mars
Mandag 21. mars (årsmøte)
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Vedtakssaker:

Sak 38/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Bakgrunn:

Protokoll fra møtet 13. september 2021.

Vedlegg til saken er sendt ut på e-post.
Vedtak:

Protokoll godkjennes, og legges ut på nettsiden

Sak 39/21 Økonomi
Bakgrunn:

Daglig leder går igjennom økonomien i idrettslaget

Vedtak:

Positiv økonomi i hovedlaget og særgruppene, men ser at vi er
avhengig av bobilinntektene for daglig drift og drift av anlegg.

Sak 40/21 Frisbeegolf
Bakgrunn:

Frisbeegolf tilbudet som ble opprettet i midten av juni 2021 har vært
godt besøkt. Det har også skapt god med engasjement for
videreutvikling av tilbudet. Etter befaring med hundeklubben, så har vi
fått gjort noen tiltak for å forbedre sikkerheten.

Vedtak:

Vi setter av 80 000,- på budsjettet for 2022 for videreutvikling av
tilbudet. Pengene skal gå til skilting, flere kurver m.m. Vidar har bestilt
kurver og fundament fra samme leverandør som sist.

Sak 41/21 Lysløypa langegga
Bakgrunn:

Nestleder informerer om årsmøtet i veilaget.

Vedtak:

Daglig leder koordinerer videre arbeid i langegga. Vegar Harborg (1 år)
og Rune Moan (2 år) fra idrettslaget er valgt inn på årsmøtet.

Sak 42/21 Sponsor
Bakgrunn:

Noen sponsoravtaler utløper på slutten av året, samt før sommeren
2022- og vi ser at det kan være aktuelt å spørre flere om å stille som
hovedsponsor og sponsor.

Vedtak:

Daglig leder prioriterer denne jobben, går inn i reforhandlinger av
utgående avtaler og arbeider med å få tak i nye sponsorer. Styreleder
bistår DL ved behov.
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Sak 43/21 Valgkomité og verv
Bakgrunn:

Styreleder har hatt møte med valgkomité i september. De ønsker
innspill fra sittende styre i hovedlaget for innspill til kandidater.

Følgende vedlegg til saken:

Vedtak:

Innspill er sendt til valgkomiteen, som tar en prat med de som er på
valg for 2022.
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Sak 44/21 Status Øra-prosjektet
Bakgrunn:

Vi går igjennom aktivitet siden sist styremøte.

Vedtak:

Vedtatt at jobben skal prioriteres videre. Styreleder følger opp.

Sak 45/21 Slette rettighet Røros IL
Bakgrunn:

Brev fra kartverket tinglysing som ber om å slette leie av areal på
g.nr. 139 b.nr. 17, da behovet er opphørt.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt at heftelse slettes. Signeres med styreleder,
styremedlem Tonje og Linn-Eva, vara Stein Petter.

Sak 46/21 Oppgradering sponsorskilt
Bakgrunn:

DL ønsker tilbakemelding på sponsorskilt på Langegga. Skilt er tatt ned
under pågående arbeid, noen skilt er utdaterte, noen mangler og noen
er fra tidligere sponsorer.

Vedtak:

Tas med videre inn til skigruppa på gruppeledermøte. Ønskelig med en
større oppryddingsjobb, samt at årlig sjekk og bestilling av nye blir satt i
et system. Ønskelig at skigruppa og nestleder undersøker, DL
koordinerer jobben videre og bistår med bestilling an nye skilt.

Sak 47/21 Søknad dekke utstyr skigruppa
Bakgrunn:

Skigruppa har sendt inn to søknader om å dekke utstyr. Mikseforsterker
fra forrige sesong på henholdsvis 9357,- og nytt lydanlegg for
kommende sesong på 10-15.000,-.

Vedtak:

Søknad fra forrige sesong for mikseforsterker innvilges. Søknad for
lydanlegg for kommende sesong avslås foreløpig. Ønskelig å se på
muligheten for et flyttbart anlegg som kan brukes flere steder og
ila.hele året. Skigruppa og nestleder oppfordres til å undersøke dette
videre.

Sak 48/21 Spons aktiviteter i særgrupper
Bakgrunn:

Det har kommet flere forespørsler på spons fra særgruppene, herunder
bobilfondet.

Vedtak:

Det er besluttet at bobilfondet ikke tar imot flere søknader fra
særgruppene. Overskuddet til bobil skal prioriteres til utvikling av
anlegg som ligger i planene til Øra- prosjektet. Det er bekreftet at nye
anlegg øker aktiviteten og fanger opp nye utøvere. Dette vil også
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oppfylle vedtektene i bobilfondet om at støtten skal fange mange
utøvere. Overskuddet i bobildriften har i 2021 bidratt i bygging av
frisbeegolfbanen, RC-bane, familieaktiviteter på Øra, og badebrygge på
Gjettjønna.
Utover dette besluttes det at hovedlaget som en «fast mal» ønsker å
støtte rekrutteringstiltak, med 75,- pr.pers.

Sak 49/21 Eventuelt
Ingen innmeldte saker.

Orienteringssaker

O-Sak 27/21 Status allidrett/idrettsskole
DL orienterer om oppslutningen av tilbudet.
Bra oppmøte og oppslutning hos de minste. 5-åringene er ca.30 møtende deltakere
og 6-åringene ca.13 stk. Hos 2.-4.trinn og 5.-7.trinn har det kun vært 4-5 stk. på
begge gruppene. Ingen deltakere på tilbudet for 13-19 åringene- noe som gjør at det
er besluttet avlyst. DL vurderer fortløpende veien videre for øvrige grupper.

O-Sak 28/21 Møte med Øra vel
Styreleder orienterer.
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