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Protokoll styremøte i Røros Idrettslag 
 

Møtenummer: 1/21 

Dato: 18. januar 2021   

Kl: 19.00-21.00   

Sted: Digitalt møte (Teams) 

 

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

og Linn-Eva Kolstad, varamedlem Randi B. Aas, daglig leder Anne L. Mjelva    

Forfall: Styremedlem Per Erik Sandnes 

 

Sakliste 

 

Vedtakssaker:  

 

Sak 1/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Sak 2/21 Rørosbanken Yngres Cup - leder 

Sak 3/21 Revisjon av lovnorm for RIL 

Sak 4/21 Avgift barn under 10 år 

Sak 5/21 Æresbevisninger 

Sak 6/21 Skøytebane på Øra 

Sak 7/21 RIL Skigruppa 

 

Orienteringssaker:  

 

O-Sak 1/21 Korona 

O-Sak 2/21 Årsmøte 

O-Sak 3/21 Drift og utvikling av Øra 

 

 

 

Møteplan styret:  

 

• Mandag 18. januar kl. 19.00 

• Mandag 15. februar kl. 19.00 

• 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 1/21 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

 

Bakgrunn:  Protokoll fra møtet 16. desember, utsendt 4. januar med kommentarfrist 8. 

januar. 

Ingen merknader innkommet. 

 

Følgende vedlegg til saken: Protokoll styremøte RIL 12-20 utkast.pdf 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes. Sak nr. 123/20 tatt opp, og skjema for søknad til bobilfond 

godkjennes. DL sørger for at skjema og kriterier formidles til gruppene og legges ut på 

nettsider. Sak nr. 124/20 vedr. søknad til Utviklingsfondet fra G14 ble tatt opp igjen, og 

vedtok at utstyr det søkes om forsøkes dekkes fra Scantrades utstyrsmidler som en del av 

sponsoravtalen. Dersom det ikke lar seg gjøre støtte bobilfond med jakke, overdel og bukse.  

 

 

 

Sak 2/21 Rørosbanken Yngres Cup - leder 

 

Bakgrunn:  Nåværende cupleder for RBYC ønsker å gi seg, og sender hovedstyret en 

forespørsel om bruk av DL som cupleder på samme måte som for 

Bergstadcupen.  

 

Følgende vedlegg til saken:  RBYC Vedlegg 2.pdf 

Årshjul leder Rørosbanken Yngres Cup.docx 

RBYC Økonomioversikt 2019(1).pdf 

 

 

Vedtak: Per i dag har ikke DL kapasitet til å ta på seg en så stor og godt etablert cup grunnet 

arbeidssituasjon i og utenfor RIL. En løsning kan være at DL i RIL tar deler av oppgaven 

som cupleder i RBYC har, som økonomi og avtaler. Styret ser mulighet for å lyse ut en 

stilling som cupleder, og på sikt sammen med jobben som cupleder for Bergstadcup og 

engasjement i NorgesCup i Skiskyting som DL også er en del av i dag. DL kontakter RBYC 

og jobber videre med løsning. 

 

 

Sak 3/21 Revisjon av lovnorm for RIL 

 

Bakgrunn:  NIF vedtok i 2019 nytt regelverk gjeldende fra 1/1/2020, som også betyr at 

Idrettslag må oppdatere sine lovnormer. Utkast til revidert lovnorm er sendt ut 

tidligere.  

 

Følgende vedlegg til saken: Info vedr. lover idrettslag fom. 1-1-20.pdf 

DLs utkast til revidert lovnorm er sendt ut 13. januar med 

informasjon om endringer i regelverk og nåværende lovnorm. 

 

Vedtak:  Styremedlemmene gis kommentarfrist til 24. januar kl. 22.00, og anses som 

vedtatt dersom ingen forslag til endringer er sendt inn innen fristen. Utkast er 

også sendt ut til lovkomité. Noe av det nye er at styret nå kan tilpasse og vedta 

egen lov uten videre godkjenning fra Idretskretsen, så lenge den er i tråd med 
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NIFs lovverk. Dersom RIL legger inn lover som går utenfor NIFs mal, må 

lovnormen sendes til behandling og godkjenning i kretsen. 

Sak 4/21 Aktivitetsavgift for barn under 10 år 

 

Bakgrunn:  RIL har organisert barneidretten slik at barn opp til 10 år kun betaler én 

aktivitetsavgift på kr. 500 per år, som dekker alle idrettene i RILs regi. 

Avgiften har stått på kr. 500 i flere år. Idrettsskolen har nå økte utgifter til både 

halleie i Verket, samt lønnet trener. Det er derfor rimelig at avgiften økes noe 

for å kunne dekke utgifter, samtidig om vi ønsker å holde avgiften lav for å 

kunne inkludere flest mulig barn og unge.   

 

Vedtak:  Styret ønsker å legge frem forslag til årsmøtet om at aktivitetsavgift økes til kr. 

550 f.o.m. 2021. Legges frem som en sak på årsmøtet sammen med 

medlemskontingenter.  

 

 

Sak 5/21 Æresbevisninger 2020 

 

Bakgrunn:  Kandidater for æresbevisninger/oppmerksomheter for 2020 tas opp. 

Styremedlemmer bes om å tenke på kandidater.   

 

Vedtak:  Stein og Lars nomineres til Ildsjelpokal i forbindelse med arbeidet i Langegga 

lysløype i 20215 og 2020. Vegar skriver begrunnelse, og DL videreformidler 

til æresbevisningskomite v/ Jon anders Kokkvoll (frist: 14. februar).  

 

 

Sak 6/21 Skøytebane på Øra 

 

Bakgrunn:  Det er kommet inn forslag om å legge isbane på Øra Stadion.   

 

Vedtak:  Styret er noe skeptisk til å legge is på kunstgressbanen, selv om det gjøres flere 

steder i landet. Skepsisen bunner bl.a. i at vi har frost lenger på Røros enn 

mange andre steder, og styret vil unngå at banen tar skade eller blir senere 

spillbar. Det legges derfor frem forslag om at det legges is til skøytebane på 

parkeringsplassen ved lyskasterne, eller evt. ved kiosk. Det er ønskelig at det 

er lys der isen legges. Dersom dette ikke skulle gå, så sjekkes det opp mer 

nøye vedr. vanning av kunstgressbane.   

 

 

Sak 7/21 RIL Skigruppa 

 

Bakgrunn:  Til tross for mye aktivitet i lysløypa fungerer ikke styret i skigruppa optimalt. 

Styret bør involveres frem mot årlige møter og valg.   

 

Vedtak:  Nestleder og DL tar kontakt med valgkomité og bistår evt. med arbeid for å få 

på plass et fungerende styre fra 2021. Det er også snakk om en gruppe som 

skal se mer på en evt. sammenslåing mellom Røros IL Ski og Skiskyting.  
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Orienteringssaker 

 
 

O-sak 1/21 Korona 

 

Den 4. januar anbefalte regjeringen at all innendørs aktivitet skulle utsettes til etter 18. januar. 

Utendørs aktivitet har fortsatt som før jul. I dag, 18. januar, åpnet regjeringen opp for 

innendørs aktivitet igjen. Dermed kan Røros IL fortsette med innendørs treninger igjen f.o.m. 

onsdag 20. januar. Alle grupper er varslet, og vi har vært i dialog med Verket.  

 

O-sak 2/21 Årsmøte 

 

Status på arbeid frem mot årsmøtet. DL går gjennom sjekkliste. Så langt ligger vi godt an, og 

regnskapsfører er godt i gang med behandling av grupperegnskap, som haster mest i 

forbindelse med årlige møter. 

 

 

O-sak 3/21 Drift og utvikling av Øra 

 

Styreleder orienterer om fremdrift på prosjekt Øra. Den siste halvannen måneden har det vært 

holdt møte med Øra Vel, møte for sponsorer ang. planer på Øra, samt møte med 

prosjektgruppa. Mye positiv respons på at RIL ønsker å tilrettelegge for mer aktivitet på Øra, 

og  


