Protokoll styremøte i Røros Idrettslag
Møtenummer: 11/20
Dato: 18. november 2020
Kl: 20.00-21.30
Sted: Teamsmøte
Til stede:

Forfall:

Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlemmer Tonje
Sjøvold og Linn-Eva Kolstad, varamedlemmer Randi B. Aas og Per Erik
Sandnes, daglig leder Anne L. Mjelva
-

Sakliste
Vedtakssaker:
Sak 119/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte
Sak 120/20 Økonomisk oversikt pr. Q3 2020
Sak 121/20 Behandling av søknader til bobilfondet
Orienteringssaker:
O-sak 1 Status på søknad om permanent drift av bobilvirksomhet
O-sak 2 Smittevern
O-sak 3 Manglende verv
O-sak 4 Inkluderingsprosjekt

Møteplan styret 2020
Møte 12/20: Onsdag 16.12.20 kl. 19.00
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Sak 119/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte
Bakgrunn:

Protokoll fra møtet 19.10, utsendt 21.10 med kommentarfrist 30.10.
Ingen merknader innkommet.

Følgende vedlegg til saken: Protokoll styremøte RIL 10-20 utkast.pdf
Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak 112/20 vedr. Garasje på Øra ble diskutert. Styret ser at
det haster å få garasjen i stand. Nestleder tar kontakt med kyndige for å få en ny vurdering på
arbeid samt prisoverslag.

Sak 120/20 Økonomisk oversikt pr. Q3
Bakgrunn:

Økonomisk oversikt presenteres av daglig leder.

Ingen vedlegg til saken – regnskap med rapporter sendt ut per mail etter møtet.

Så langt et overskudd på kr. 786 584. Utgifter i forbindelse med rehabilitering av lysanlegg i
Langegga kommer på i Q4 (mellom Kr. 300 000 – 400 000).
DL begynner å jobbe med budsjett mot 2021 i kommende tid.
Vedtak: Tas til etterretning.
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Sak 121/20 Behandling av søknader til bobilfondet
Bakgrunn:

Flere grupper har søkt på midler til aktivitet fra bobilfondet. Søknadene er
sendt ut fortløpende.
•
•
•
•

Røros IL Fotball G16 – Utgifter til halleie
Røros IL Skiskyting – Dekning av reiseutgifter/opphold NM 2021
Røros IL Håndball G/J 14 - Trenerutgifter
Røros IL Ski – Dekning av reiseutgifter/opphold Junior-NM 2021

Følgende vedlegg til saken: Søknader bobilfondet – behandling 18.11.2020.pdf. Søknader er
også sendt ut forløpende per e-post til styremedlemmer.
Vedtak:
•

•

•

•

Røros IL Fotball G16 søker om dekning av utgifter til halleie i Verket vinter 20/21
(kr. 5400) og Nytrøhallen (kr. 4500) – totalt kr. 9900 – på grunnlag av dårlig økonomi
i RILFO. Etter innsikt i bankbeholdning for RILFO ser styret ingen hold i påstand om
dårlig økonomi, og avslår søknad om støtte til halleie i Verket siden gruppene skal
betale slik aktivitet selv. Styret vedtar å støtte leie av Nytrøhallen med kr. 4500 med
forbehold om at det skal gjelde hele ungdomsavdelingen i RILFO.
Røros IL Skiskyting søker om kr. 9688 til dekning av utgifter i forbindelse med
reise/opphold for 3 utøvere under NM i Tromsø, mars 2021. Hovedstyret vedtar å
støtte kr. 3000 per utøver (totalt kr. 9000) med forbehold om at RIL representeres via
bekledning.
Røros IL Håndball G/J14 søker om kr. 10 000 til dekning av trenerutgifter.
Hovedstyret ser det ikke som riktig å støtte et enkelt lag med trenerutgifter på
grunnlag av kriteriet om at tiltaket skal ha en breddeeffekt. Dermed vedtar styret å
støtte med kr. 5000, med forbehold om at det skal gjelde hele ungdomsavdelingen.
Røros IL Ski søker om kr. 2850 til dekning av utgifter i forbindelse med reise/opphold
for 1 utøver under junior-NM i Nes kommune 2021. Hovedstyret vedtar å støtte med
kr. 2850 med forbehold om at RIL skal representeres via bekledning.

All utbetaling skjer etter tiltaket er gjennomført, og rapport med effekt av tiltak samt
kostnadsoversikt inngår.
Styret er også enig om at kriteriene for søknadene skal revideres, da retningslinjene er noe
uklare. Blant annet bør alle søknader gå gjennom gruppestyrene før innsending til
administrasjonen. Tas opp under neste styremøte i desember.
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Orienteringssaker
O-sak 1 Status på søknad om permanent drift av bobilvirksomhet
Daglig leder / styreleder orienterer. Styreleder og nestleder har vært i møte med Røros
Kommune v/ Trond Saure ang. søknad om permanent omregulering vedr. område RIL i dag
driver bobilparkering. En evt. omregulering vil kreve lang behandlingstid av ulike grunner,
blant annet grunnet området på denne side av jernbanelinjen (Bane NOR). Det er bestemt at
Røros IL foreløpig trekker søknad om permanent dispensasjon fra omreguleringsplanen, og
sender inn en ny midlertidig dispensasjonssøknad gjeldende for 3 år. Denne vil ha en
behandlingstid på om lag 12 uker. I mellomtiden vil det jobbes med en grundig søknad for
permanent omregulering samt planer for Øra. Det må også sendes inn en egen søknad for evt.
riving/flytting av Litj-moen. DL og styreleder er i gang med arbeidet.

O-sak 2 Smittevern
Status på smittevern i koronasituasjonen v/ daglig leder. Det er siden sist oppretter QR-koder
for alle særgrupper som kan brukes til registrering under treninger og arrangementer i regi av
RIL. DL har også vært i kontakt med kommunalsjefen etter meldinger om smittevernstiltak
må skjerpes i forbindelse med aktivitet i Verket. Dette er fulgt opp, og fungere nå bra.
Håndball har vedtatt å stoppe kamper ut året.

O-sak 3 Manglende verv
Styreleder orienterer om status på prosess vedr. verv i kontrollkomitéen. Ser ut til å løse seg.

O-sak 4 Inkluderingsprosjekt
Følgende vedlegg til saken: Søknad om støtte til inkluderingsprosjekt for etniske minoriteter
på Røros.pddf
Røros IL har søkt Røros Kommune om midler til et inkluderingsprosjekt for etniske
minoriteter rundt aktivitetstilbudet i Røros Kommune. Tynset IF har hatt et slikt prosjekt et
par år, og DL har vært i dialog med prosjektleder her samt deltatt i møte med representanter
fra Røros Kommune som også jobber med saken. Søknaden er gjort sammen med Røros
læring- og veiledningstjeneste. Målet med prosjektet vil være å inkludere flere med
innvandrerbakgrunn i aktivitetene RIL arrangerer, men også i aktiviteter ellers i kommunen.
Det søkes midler til å drifte en stilling som kan oppgaver som:
•
•
•
•

Rekruttering av barn og unge med innvandrerbakgrunn til idretten og aktiviteten på
Røros
Hjelpe fremmedspråklige med å finne passende aktivitetstilbud på Røros gjennom
dialog og veiledning
Opplyse om hvordan idretten i Norge organiseres, og hvilke forventninger som stilles
ved deltakelse i form av frivillig virksomhet
Veilede og hjelpe til med registrering, innmelding og oppmøte
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•
•
•
•
•
•

Bidra med å skaffe utstyr, evt. bemanne et utstyrsdepot
Finne løsninger sammen med Røros IL og kommunen også for de med lavere
betalingsevne
Etablere rutiner og systemer som vil holdes i gang også etter prosjektperioden
Øke oppmerksomheten rundt barnefattigdom på Røros
Ha en dialog med andre idrettslag i regionen som jobber med dette
Jobbe med å søke finansiering av prosjektet fra fylke og andre instanser

Dato: 23. november 2020

Anne Luksengård Mjelva
Daglig leder

5

