Protokoll gruppeledermøte i Røros Idrettslag
Møtenummer: Gruppeledermøte 3/22
Dato: 11.05.22
Kl. 20-22
Sted: Kjelleren i Verket
Til stede: Britt Laila Nilsgård (skiskyting), Hans Arild Skjevdal (orientering), Ståle
Berre (vara hovedlaget), Dagfinn Moen (Skistuggu), Anita Rennemo (fotball), ,
Sverre Hovind (turn). Caroline O. Søberg (inkluderingskoordinator). Vidar K. Grind
(styreleder og leder volleyball- via Teams). Monica Engan (sekretær håndballtilstede halve møtet).
Forfall: Eivind Langseth (ski), Kim Nyrønning (håndball.
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Sak 22/22: Velkommen og agenda
DL ønsker velkommen. Presentasjon av de som er møtt opp. Presentasjon av ny
inkluderingskoordinator.
Gjennomgang av sakslisten.
Sak 23/22: Møteoversikt 2022
DL viser til møteoversikten for 2022.
Nytt: Gruppelederne inviteres inn på styremøte i hovedlaget 11.juni og 31.august,
orienteres om Øra-prosjektet samt kan melde inn andre saker ved behov.

Gruppeledermøter 2022
Onsdag 2. feb: Gruppeledermøte
Onsdag 04.april: Gruppeledermøte
Mandag 25.april: Styrekurs
Onsdag 11.mai: Gruppeledermøte
Onsdag 15. juni: STYREMØTE HOVEDLAGET
Onsdag 24. august: Fordelingsmøte (vintersesong 22/23)
Onsdag 31. august: STYREMØTE HOVEDLAGET
Onsdag 28. september: Gruppeledermøte
Onsdag 30. november: Gruppeledermøte
Sak 24/22: Status i gruppene
Status fra gruppelederne. DL noterer. Tok en grundig runde her og brukte en del tid.
Skiskyting: Ferdig med sesong nå. 2 seniorutøvere og 2 junior som har vært aktive
nå i NM, 1 hovedlandsrennet. 10-12 nybegynnere kommet opp. Avhengig av påfyll
av nye. Barmarkstrening etter sommeren, deretter sesong igjen.
Orientering: Startet sesong nettopp. Lokale arrangement- artut med kart hver
onsdagskveld, 0-100 år, nybegynnere til mer erfaren. 1.juli- sommerløp nordøsterdalen, håper på 500 deltakere. Samlingsplass Orvos.
Fotball: Startet sesong nettopp. Fått startet i gang mye bra aktivitet, samtidig som
det er mye som koker- mye å gjøre. Redd for at det skal bli for mye! Godt fornøyd
med fulltallig sportslig utvalg og fulltallig gruppestyre nå i år. Samarbeid junior
fjellregionen, Os/Nansen damelag og herrelag.
Skistuggu: Skistuggu skjermet i to år nå, uten vanlig kafedrift. Mange reservasjoner
som har gått skeis. Pågangen på forespørsler på leie gått ned i denne perioden.
Kompensasjon for de som har avbestilt, men ikke for de som ikke har bestilt pga.
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restriksjonene. Jobbet med planene for å utvikle Skistuggu videre, toalettfasiliteter
og oppgradering kjøkken. Gått tregere enn de håpet på, men Skistuggu-utvalget
ivrig på å løfte Skistuggu. Enklere å arrangere arrangement nå fremover, kommet
inn en del reservasjoner på konfirmasjoner, jubileum og ulike arrangement. Håper
hovedlaget, gruppene og andre krefter kan bidra i å realisere og bruke det. Kostet
på 100 000,- i vinter på skistugguveien.
Turn: Ferdig med sesong. Partiene avsluttet med våravslutning 27.april, med unntak
av konkurransepartiet som holder på til skolen slutter. Konk.partiet trener til
oppvisning 17.mai nå. Byttet styret rett før våravslutning. Lurt med overlapp til over
våravslutning. Få ned skriftlige rutiner på dette, utover årshjul og arbeidsfordeling.
De fleste turntrenere på plass til høsten. Våravslutningen gikk bra, mye folk, mange
turnere i aksjon.
Håndball: Det koker i håndballgruppa om dagen, men for mange som gikk ut av
styret samtidig, og en leder som må trekke seg. Flere av de som kom inn i fjor, kun
vært med under korona så mye nytt å sette seg inn i, og vanskelig å finne
informasjon om tidligere rutiner. Mangler fortsatt felles plattform, sted å lagre filer på,
ligger mye lagret på private pc`er. Funnet tilbake til en del sakspapirer (årshjul) fra 2
år siden. Står uten leder nå. Må ha inn en til i sporstlig og en ny leder. Trener- og
lagledermøte 22.mai. Ønsker bistand fra styre i hovedlaget, et møte så raskt som
mylig! Innspill på å kontakte kretsen for årshjul. DL noterer at klubbhåndbok må ses
gjennom/oppdateres slik at den kan bistå til nye som kommer inn.
Sak 25/22: Styremøter i gruppene
DL ønsker tilbakemelding på hvordan/hvor ofte styremøter i gruppene holdes. Ved
behov eller er datoene satt god tid i forveien.
Ulikt fra gruppe til gruppe;
-

orientering og skiskyting ved behov- to ganger pr.år ellers
via e-post og i andre settinger.

-

Turn: Ikke hatt ordinære styremøter enda, kun styremøter
som har omhandlet overlapp og våravslutning. Da avtalt
neste møte under møte. Foreslår datoer, tar den datoen
som passer flest mulig.

-

Fotball: Mange ledd som har møter. Har funnet en god
struktur nå slik at anleggsutvalg og styremøte i gruppa skjer
før styremøte i hovedlaget. Planlagt en stund frem i tid.

Styret i hovedlaget ønsker at gruppene avholder gruppenes møter før hovedlaget
styremøte, slik at styret kan oppdateres her.
Diskusjon vedrørende om gruppelederne bør inn i styret i hovedlaget. DL
undersøker modeller fra andre klubber.
Tilbakemelding fra gruppene på at styret må delta mer aktivt inn i
gruppeledermøtene.
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Sak 26/22: Behov/oppfølging i gruppene
DL ønsker oversikt på hva gruppene trenger av behov/oppfølging. Mange i nye
verv- trenger de noe bistand?
Gruppene ønsker tilbakemelding/stillingsinstruks på hva som er Daglig leders
oppgaver, og hva man kan få av bistand der, og arbeidstider/når hun kan
kontaktes. Gruppene oppfordres til å se i klubbhåndbok, mye bra om
rollebeskrivelser der. DL ser over klubbhåndbok og evt. oppdaterer sin instruks
der. Styreleder oppfordrer DL til å legge ut tider hun kan kontaktes på.
Videre behov/oppfølging: gruppene må gjerne være tydeligere på hva de trenger.
Oppfordrer til å ta denne videre på e-post.
Sak 27/22: Inkluderingskoordinator
Caroline O.Søberg presenterer seg og sitt arbeid. Sier noe om faktorer som kan
føre til ekskludering, hva hun ønsker fra gruppene og viser til tilskudd det kan
søkes på for å bedre inkluderingsarbeidet. Tok en grundig runde her, brukte en del
tid.
DL legger ut et innlegg med kontaktinfo på Caroline, som gruppene kan dele.
Sak 28/22: Overlapp styret etter årsmøte
Hva må til for å gjøre overgangen mellom «nye og gamle styremedlemmer»
bedre?
Tilbakemelding på at overlappen må gjøres på en annen måte.Sittende styre sitter
til sesong er ferdig/ut april/mai? Noe må vedtas her for å gjøre jobben lettere for de
som kommer etter.
Gruppene oppfordres til å løfte dette opp på styremøte i gruppene. Få det inn i
statuttene til gruppene. Årshjul med rollefordeling, evt. oppdatering av denne.
Samt tydelig beskrivelse av varighet på vervet.
Sak 29/22: Dugnader oversikt
Alle dugnader må godkjennes av DL/styret.
DL ønsker en oversikt over gruppenes dugnader, for å lettere avgjøre hva vi kan ta
på oss og ikke. Gruppene sender oversikt over dette til DL, som deretter lager et
årshjul på dette som sendes ut til gruppene.
Sak 30/22: Politiattest
Fotball gjort en god jobb her nå. Fortsett å oppfordre, vi er pålagt å ha dette i
orden! DL er politiattestansvarlig- men avhengig av hjelp fra gruppene til å minne
om å få dette i orden. Ønskelig å få dette på stell før sesong- til gruppene utenfor
sesong nå.
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Minner om at alle med et ansvarsforhold ovenfor mindreårige må ha politiatteststyret også!
Sende e-post til DL og be om bekreftelse på formål, så tar vi det derfra.
Minner samtidig om at alle med et verv i idrettslaget må melde seg inn i
idrettslaget. Gruppestyre, trenere, lagledere etc.
Sak 31/22: Scantrade/Umbro bestilling spons
Minner om frist for bestilling på spons- 17.mai. DL sender inn bestilling samlet.
Ønsker at det gjøres en grundig jobb her, med artikkelnr, artikkelnavn, antall og
pris.
Oppfordrer til å påskjønne trenere og styremedlemmer, samt ta ut noe
lagsmateriell. Anbefaler fotball som er i sesong til å ta ut en del nå.
Ny runde med spons i desember. Setter 1.desember som bestillingsfrist.
DL setter dette også inn i årshjul!
Sak 32/22: Utleggsrefusjon+handle på faktura( UTSATT)
I vår økonomihåndbok har vi standard skjema for utgiftsrefusjons, reiseregning,
dommerregning ++.
Fint om disse kan tas i bruk i større grad, mye ryddige når det kommer inn til DL.
https://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/okonomihandbok
Sak 33/22: Artut hele juli
DL og inkl.koordinator planlegger årets utgave nå.
Ikke fått på plass alle trenere/tilretteleggere/veiledere enda.
Om gruppene har noen å anbefale ønskes det tilbakemelding på dette. Også
aktuelt å inkludere flere idretter enn fotball, enten som et fast inslag daglig eller
som et innslag innimellom ila perioden. Ønsker flere kvinnelige trenere.
Sak 34/22: Min idrett- oversikt idrettsgren (UTSATT)
Sak 35/22: Behov beachflagg og telt (UTSATT/E-POST)
Innspill på at det er ønskelig at idrettslaget eier egne beachflagg og et eget telt ved
arrangement. Innspill fra gruppene? Behov meldes inn på e-post.
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Sak 36/22: Annonsering Arbeidets rett (UTSATT/E-POST)
Ønskelig at vi annonserer/synliggjør alle våre idrettsaktiviteter. Barteravtale via
Arbeidets rett- betaler kun produksjon av annonsene, resten motfakturerer og
overfører DL tilbake til gruppene.
-

Sette opp annonsering på sjekkliste ifbm. Arrangement- små og store.

-

Annonsering kamper håndball, fotball og volleyball?

-

Annonsering oppstart av sesong – treningstider alle gruppene samlet eller
hver for seg.

-

Annonsering arrangement.

12.05.22
Daglig leder, Mari Grønnerøe
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