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Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag 
 

Møtenummer: 2/21 

Dato: 15. februar 2021   

Kl: 19.00-21.00   

Sted: Digitalt møte (Teams) 

 

 

Til stede: Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlem Tonje Sjøvold, 

varamedlem Randi B. Aas og Per Erik Sandnes, daglig leder Anne L. Mjelva  

Forfall: Styremedlem Linn-Eva Kolstad   

 

 

 

Sakliste 

 

Vedtakssaker:  

 

Sak 8/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Sak 9/21 Sak til årsmøte – avvikling av lovkomité 

Sak 10/21 Skøytebane Øra – kostnader 

Sak 11/21 Samarbeid med Røros Pride 

 

Orienteringssaker:  

 

O-Sak 4/21  Økonomi 

  -Regnskap 

  -Krisepakke 3 

  -Medlemskontingenter 

O-Sak 5/21  Årsmøte 

O-Sak 6/21  Status RILFO 

O-Sak 7/21  Status Ski og Skiskyting 

O-Sak 8/21  Status Øra-prosjektet 

O-Sak 9/21  Skistuggu 

O-Sak 10/21 Annet 

 

 

 

 

Møteplan styret:  

 

• Mandag 15. mars kl. 19.00 

• Mandag 22. mars kl. 19.00: Årsmøte 

• Mandag 12. april kl. 20.00 

• Mandag 10. mai kl. 20.00 

• Mandag 14. juni kl. 19.00 
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Sak 8/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

 

Bakgrunn:  Protokoll fra møtet 18. januar, utsendt 19. januar med kommentarfrist 24. 

januar. 

Ingen merknader innkommet. 

 

Følgende vedlegg til saken: Protokoll styremøte RIL 1-21.pdf 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

 

Sak 9/21 Sak til årsmøte - Avvikling av lovkomité  

 

Bakgrunn:  Røros IL er ikke pålagt å ha lovkomité, og hovedstyret bes om å se på 

hensikten med komitéen og evt. avvikling av komité ved årsmøtet i mars.  

 

Vedtak:  Røros IL Hovedstyre legger frem forslag om avvikling av lovkomité ved 

årsmøtet, 22. mars 2021. DL kontakter valgkomité og lovkomité.  

 

 

Sak 10/21 Skøytebane og vinteraktivitet Øra – kostnader 

 

Bakgrunn:  De siste ukene er det jobbet for å tilrettelegge for vinteraktivitet på Øra 

Stadion, noe som er meget godt tatt imot av Røros’ innbyggere. 

Aktivitetsprosjektet fører med seg noen kostnader, og tanker om både drift og 

utvikling for videre år.  

 

Vedtak:  Det er enighet om at RIL i år tar disse kostnadene i år, og ser på evt. 

videreføring av prosjektet fir neste år. Kostnader per i dag innebærer bl. a. 

strøm for belysning av stadion på kveldstid utstyr som skraper, bålpanner mm., 

samt vedlikehold av skøyteis og skileik/skiløyper.  

 

Hvis prosjektet fortsettes mot neste vinder, bør skøytebane etableres når været 

blir stabilt kaldt – gjerne innen starten av desember. 3-4 tankbiler skraper 

sålen, og vann fylles på. For å friske opp isen trengs 1-2 frivillige i tillegg til 

brannvesen/tankbil. Vanlig snøfall kan skrapes av brukere av banen, men ved 

større snøfall kan vi leie inn brøyting, evt. lage en avtale med Røros kommune.  

 

Forslag til tiltak for å utvikle tilbudet er blant annet anskaffelser av mer utstyr 

samt fast plass til dette, sitteplasser, levegg, mulighet gapahuk e.l., tidsstyring 

av lys, tilgang på ved, info om parkering, mm.  

 

Utfordringer som må løses ved aktivitetsparken videre år vil være blant annet 

julemarked og parkering, Femundløp, og Martna.  

 

 

Sak 11/21 Samarbeid med Røros Pride 
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 Bakgrunn:  Daglig leder har vært i møte med Røros Pride, som ønsker et samarbeid med 

Røros IL. Sammen har Røros Pride og RILs DL skrevet opp «7 skeive bud» 

som en start på et viktig samarbeid. Det er tenkt at en slik plakat/skilt kan 

henges opp på RILs arenaer for aktivitet, som en påminnelse om at idrett er for 

alle, og at RIL skal slå ned på homohets. Det er i tillegg snakk om å legge inn 

noe på hjemmesider, samt gå ut med en oppfordring til grupper og lag om å ha 

dette som tema på møter/foreldremøter. Rørosbanken som en felles 

samarbeidspartner vil bidra med dekning av kostnader til produksjon av 

skilt/plakater.  

 

Vedtak:  RIL Hovedstyre støtter samarbeidet, og det blir også lagt frem forslag om å 

  bruke hjørneflagg og evt. andre effekter i mai-måned som er med på å markere 

  Pride-budskapet.  

 

 

 

Orienteringssaker 
 

O-Sak 4/21  Økonomi 

 

Regnskap 

Regnskapskontoret jobber med regnskapet, og rekker akkurat å få ferdig grupperegnskap til 

de årlige møtene som starter denne uken. Regnskap til hovedlagets årsmøte skal være klart i 

bedre tid.  

 

Krisepakke 3 – koronakompensasjon 

 

Røros IL fikk utdelt i underkant av kr. 563 780 fra regjeringens krisepakke nr. 3 som 

kompensasjon for bortfalt inntekter fra arrangementer mm. i 2020. Dette utgjorde hele det 

kompensasjonsberettigede beløpet.  

Medlemskontingenter 

 

Per 15. februar er det betalt inn omtrent kr. 135 000 av totalt kr. 227 000 i utfakturerte 

medlemskontingenter for 2021. Daglig leder følger opp videre innbetaling. Det minnes også 

om at medlemskontingenter skal være betalt for å ha stemmerett på årsmøte som nærmer seg, 

og for å kunne stille i ulike verv i idrettslaget.  

 

 

O-Sak 5/21  Årsmøte 

 

Daglig leder oppdaterer styret på arbeidet frem mot årsmøter. Vi ligger godt an med 

forberedelser. Det er åpnet opp for å utsette årsmøter til den 15. juni grunnet 

koronasituasjonen, men per nå er det ingen grunn til å utsette. Det er mulig vi må avholde 

digitale årsmøter, slik som i fjor, da det per i dag ikke er lov til å samle med enn 10 stk. for 

slike arrangementer. Daglig leder følger opp smittervernstiltak, og styret er forberedt på evt. 

digitalt årsmøte og gode løsninger som ikke ekskluderer en del av medlemsmassen. Det 

vurderes også å søke kommunen om å avholde fysisk årsmøte.  

 

Det stilles også spørsmål om bobilprosjektet igjen skal opp på sakslisten mht. etablering av 

servicetjenester i sommer. Et kjøp av en servicevogn vil koste rundt 800 000,-, men det er 
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også muligheter for å leie frem til man kommer i gang med prosjekt for å bygge klubbhus. 

Styret er enige om at tidligere årsmøtevedtak om å satse på bobil holder, og at saken ikke 

trengs å belyses igjen på årsmøte.  

 

 

O-Sak 6/21  Status RILFO 

 

Daglig leder oppdaterer om status i RILFO før årlige møter.  

1) RILFO-leder har tatt kontakt ang. muligheter for å dele opp RILFO i to uavhengige 

utvalg under Røros IL (barn/unge og senior), og ønsker at dette skal drøftes i 

hovedstyret. Forslaget blir muligens spilt inn under årsmøtet. Hovedstyret tar ingen 

stilling til dette nå, men ber om en nøye sakvurdering hvor tydelige fordeler og 

ulemper ved en evt. oppdeling. Det stilles også spørsmål om hvordan senior evt. skal 

finansiere seg selv. Det er enighet om at dette er et stort arbeid, og at tiden før 

årsmøtet kan være noe knapp for en så stor avgjørelse.  

2) Det er snakk om en større satsing på seniorfotball, hvor det er lagt frem forslag om å 

ansette Dagfinn Moen som hovedtrener for A-laget, med en 3-års avtale og et årlig 

honorar på kr. 80 000. 

3) Det har tidligere vært en ordning hvor RILFO selv har skaffet stadionreklame langs 

kunstgressbanen, men avtalene er utløpt og ingen fornøyet for 2020 og 2021, og 

gamle skilt henger fortsatt oppe uten å være betalt for. Dette må følges opp bedre for å 

sikre inntekter til drift av Øra. Daglig leder har foreløpig tatt over arbeidet med 

stadionreklame, og inntekter fra stadionreklame opprettes som et eget prosjekt i 

regnskapet som skal gå til drift av Øra. RILFOs styre varsles.  

 

 

O-Sak 8/21  Status Ski og Skiskyting 

 

Ski- og skiskyting har opprettet en egen gruppe som igjen skal se på mulighetene for å slå 

sammen ski- og skiskyttergruppa i Røros IL. Dette har vært oppe før, men ikke ført noen 

sted. Noen av utfordringene er at gruppene tilhører ulike forbind og ulike kretser/fylker, som 

kan by på ekstra arbeid mht. økonomi. Gruppen skal jobbe frem en innstilling som tydelig tar 

for seg ulemper og fordeler ved en evt. sammenslåing, og se på hvordan andre idrettslag i 

samme situasjon har løst det. Dette kommer muligens som en sak på årsmøtet i mars.  

 

 

O-Sak 9/21  Status Øra-prosjektet 

 

Det ble tidligere i februar avholdt et åpent møte for medlemmer hvor styreleder informerte 

om Øra-prosjektet og planene for Øra. Prosjektet er godt mottatt av medlemmer.  

 

 

O-Sak 11/21  Skistuggu 

 

Skistuggu skal holde åpent i vinterferieuka. Det er fortsatt nødvendig med mer stuktur rundt 

arbeidet i Skistuggukomitéen. DL kaller inn til møte den 25. februar/28. februar.  
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O-sak 11/21 Annet 

 

Styreleder har laget et spørreskjema vedr. engasjement i idrettslaget, hvor vi muligens kan 

fange opp flere som har lyst og mulighet til å bidra med dugnadsinnsats i form av aktivitet, 

betjening av kafe, fysisk arbeid/anlegg, mm.  

 

 

 

 

 

 

Dato: 16. februar 2021 

 

 

Anne Luksengård Mjelva 

Daglig leder 

 


