Referat til gruppeledermøte i Røros Idrettslag

Møtenummer: Gruppeledermøte 1/22
Dato: 02.02.22
Kl: 18.00-19.30
Sted: Kjelleren Verket

Til stedet: Eivind Langseth (leder ski), Roger Gravseth (leder håndball), Anita Rennemo (leder
fotball), Dagfinn Moen (leder Skistuggu), Hans A. Skjevdal (leder orientering), Vidar Grind
(styreleder hovedlaget og leder volleyball), Linn-Eva Kolstad (styremedlem hovedlaget) og
Mari Grønnerøe (Daglig leder).

Ikke til stedet: Stein Røsten (leder skiskyting), Lena C. Lindgren (leder turn), Vegar Harborg
(nestleder hovedlaget), styremedlemmer hovedlaget; Tonje Sjøvold og Mathias Berg,
varamedlem hovedlaget; Stein Petter Haugen og Randi Buseth Aas,
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Velkommen og agenda

Daglig leder ønsker velkommen og går gjennom saksliste.

DL orienterer om status koronarestriksjoner- nye føringer fra 02.02.22. Primært kan
organisert trening foregå både innendørs og utendørs uten antall begrensning nå, også på
tvers av kohorter. Noe som innebærer at Mini-håndball, gymlek og allidrett/idrettsskole også
kan gå tilbake til vanlig organisering.
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/idrett-kultur-ogfrivillighet#organisert-idrett-kultur-fritid-aktivitet
Antall begrensning på arrangement oppheves også, noe som betyr at både gruppene og
Skistuggu kan tilby arrangement/cuper/sosiale sammensetninger igjen. 1m regelen
opprettholdes og munnbind benyttes der det ikke er mulig å holde avstand.
https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/koronavirus/arrangementer-gjester-i-hjemmetog-avstand/arrangementer-og-sammenkomster
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Møteoversikt 2022

DL tar opp oversikten over gruppeledermøter for 2022 som ble utsendt i desember. Et
oppsett som innebærer hyppigere møter (etter innspill fra flere grupper), fra to til fire
gruppeledermøter. Fortsetter med fordelingsmøter av treningstider, og legger etter innspill
inn ett fordelingsmøte i mars også. Det signaliseres at det blir noe utskiftning av ledere etter
årlige møter, noe som gjør at neste møte blir et kombinert fordelingsmøte og
gruppeledermøte.

Styreleder kom med innspill på at det kan være nyttig med styrekurs i starten av april (før
påske). DL tar kontakt med kretsen. Også innspill på at det kan være nyttig med webinar
(selvstudie) både for ledere, trenere og andre frivillige. DL følger med på det som legges ut
via idrettsforbundet og legger ut link på nettside.
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Status i gruppene

Representant fra hver gruppe sier litt om status i gruppene.

Skistuggu:
Åpner for kafédrift fra neste helg (13.februar). Åpent frem til 2.påskedag. Utfordring med
veien opp nå mot våren, det blir raskt oppkjørt. Risikerer å stenge for veitrafikk opp. NVIO
(veteranene) leier Skistuggu ifbm. Femundløpet nå. Unni Ryen hovedansvar kiosk fortsatt.
Gruppene får tilbud om kioskdugnad igjen, fungerte bra når håndball hadde ansvaret i høst
(betalt- 500,- eller 2*500 pr.søndag?). Tone Uglem bistår i organiseringen av dette, DL
videreformidler informasjon ut mot gruppene. Oppgradering stått i stampe (kjøkken,
toalett). Nytt Skistugguutvalg må ta opp dette igjen. Mange på valg nå ved årlig møte.
Håndball:
Gjennomført så å si alle kampene i vinter, noe flyttet nå pga.koronasmitte på lagene. Mye
interesse blant foreldre og tilskuere. Solgt mange supportergensere (prosjekt i høst, genser
som inngangsbillett, 100 gensere a 400,-). Bekymret for leiepriser i Verket. 9% økning i 2021,
redd for ytterligere økning i år. Passerer 300k i leieavgift, uten cup. DL kalle inn til møte med
kommunen (Morten Tøndel), oppvekst, folkehelsekoordinator – prioriterer dette. Satser på å
gjennomføre cup og åpner for påmelding 1.mars. Ønsker tettere oppfølging med hovedlaget.
Ønsker også at hovedlaget tar initiativ til å samarbeide med nabolagene og kaller inn til
samarbeidsmøte. Tror det er viktig at dette kommer fra høyere hold. Gjerne nå. DL tar dette
med inn på styremøte. Prøver å lage damelag med ålen, men vanskelig. Os, Ålen aktuelle
samarbeidslag. Sliter med å fylle vervene ved årlig møte. Ønsker innlegg i retten hvor man
signaliserer viktigheten av idrett og frivillighet- rekruttering styret.
Volleyball:
Bra sommersesong, uorganisert sandvolleyball tatt av. Forbundet på besøk i høst, ble
inspirert til å starte opp volleyball for 10-12 åringer. 3-4 stk.faste deltaker her. Håper å få i

gang 3.div laget igjen (samarbeidslag). Få deltakere, men godt samarbeid med
naboklubbene. Kan delta gratis på treningene til naboklubben.
Orientering:
Utenfor sesong nå. Begynt å planlegge arrangement for i sommer (sommerløp) sammen
med Ålen og OK Fjell. Bygdakamper gjennom sommeren, lavterskel 0-100 år. Oppstart
slutten av april, onsdagsaktiviteter (tidl.treningsløp).
Fotball:
Hele fjoråret gikk med på læring, nytt styret. Fleste tar gjenvalg nå. Fått på plass sportslig
utvalg nå også. Jobbet med å få på plass en informasjonsperm nå i høst. Jobbet med årshjul.
Ønsker mer støtte fra hovedlaget. Ønsker sterkere signaler fra hovedlag på at
kompetanseheving er viktig. Håper på Bergstadcup. Usikker på når påmelding åpner.
Vanskelig med damelag- trener. Morsomt med interesse fra utlandet her, men ikke noe som
er aktuelt.
Ski:
Noe aktivitet avlyst pga.korona. Lokalt serierenn stabilt, ikke noe ned deltakermessig. Prøvd
ulikt «oppsett» på lysløyperenn (serierenn) på tirsdager og er bra fornøyd med det (sprint,
intervall, rene trenings- varierer). Deltakerne er fra 10 år og ned, anslagsvis halvparten i
skolealder og halvparten under. Øker på med servering og det sosiale nå som
koronatiltakene letter. Dratt i gang noe skiskyttertrening (annenhver onsdag), 12 stk.møtte
sist onsdag noe som var mer enn forventet. 3 stk. nybegynnere var på Budalen på renn nylig.
Usikker på styresammensetning ved årlig møte, hvor lenge man ble valgt for på sist årlig
møte.
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Årsmøtegjennomføring

Samtale rundt Årlige møter i gruppene. DL viser til hva som skal være med i årsberetningen
samt årsmelding i idrettslaget for 2021: Ulik praksis, gruppene savner en «mal» for hvordan
årlige møter gjennomføres, for at det skal bli likt mellom gruppene. DL ser på det mot neste
års årlige møter.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbokonomi/
http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/moteplan-og-referat

DL viser til linker som kan benyttes til forberedelse og gjennomføring av årlige møter. DL er
usikker på om føringene som gjelder for årsmøtet i hovedlaget er gjeldende for årlige møter
også, men det tas utgangspunkt i dette.
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/arsmote-i-idrettslag/fysisk-arsmote/

Flere grupper usikre på om de klarer å fylle alle vervene. Lovmessig må gruppestyrene bestå
av minimum 3 stk. Gruppestyrene foreslår kandidater, årsmøtet i hovedlaget må godkjenne,
så bytter skjer formelt sett etter årsmøtet i hovedlaget. Hovedlaget går ut med et innlegg i
retten hvor man signaliserer viktigheten av idrett og frivillighet- rekruttering styret.
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Booking møterom gymbygget og felles dugnad

I høst har praksis vært at stort sett all booking av kjelleren i Verket har gått via DL. Noen
bookinger har blitt gjort av andre, tidligere ledere. DL har nå ryddet i gamle tilganger og lagt
opp tilgang til lederne av de ulike særgruppene. Så fra nå av kan gruppelederne selv booke
for seg og sin gruppe- men det er ikke ønskelig at tilgangene distribueres ytterligere.
Tilgangene følger ledernes e-post. DL oppdaterer disse tilgangene årlig etter årsmøtet i mars.

Endrede tilganger pr.01.02.22.

Dugnad: Fremtidig bruk av kjelleren (ny leieavtale) opp på kommende styremøtet i
hovedlaget. Ved grønt lys prioritere en dugnad for å få det triveligere. Innspill fra gruppene
på å kjøre i gang så raskt som mulig (februar) samt at gruppene tar hver sin dag for å unngå
trengsel. En viss enighet i forkant om hvordan vi skal ha det.
Forslag til ny leieavtale inkluderer ikke søppeltømming, renhold eller oppgradering utstyr

DL hørte også med gruppene ang.behovet for skanner/printer i kjelleren. Behov for
kopimaskin. DL undersøker med kasserer fotball hvor lamineringsmaskinen står- flytte til
kjelleren for å samle utstyret.
Forbruksvarer møtevirksomhet: Kaffe, kaffefilter, engangskopper etc. kan handles på
«felleskonto» hovedlaget, husk å merke kjelleren når dere handler. Gjelder ikke bespisning,
det handles fortsatt av gruppene selv. DL fyller på med engangskopper og servietter nå,
deretter fint om gruppene handler selv når man ser det begynner å bli tomt.
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Medlemsuker Sport 1 2022

Besluttet å gjennomføre to medlemsuker hos Sport 1 for 2022. En på våren mot
sommeridrettene og på høsten mot vinteridrettene. DL har fått forhandlet frem 30%
medlemsrabatt disse uke (25% tidligere). Medlemsuke vår ble spikret tidligere. Medlemsuke
høsten 2021 var i uke 43, noe som kanskje var litt sent. DL ønsker innspill. Ønsker senest
mulig men før høstferien som er i uke 41. Gruppene oppfordres til å dra i gang et
arrangement/happening i forbindelse med medlemsukene, eks. triksing, streetfotball,
volleyball.

Vår- uke 17: 28.- 30.april (tors-lør).
Høst- uke 39: 29.sept.-1.okt (tors-lør).
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125-års jubileum og arrangement i gruppene

På styremøtet 1/22 10.01.22 ble det lagt frem ønske fra hovedlaget på å feire 125-års
jubileum med dryss gjennom hele året. Gruppene oppfordres til å arrangere
jubileumsarrangement- med utgangspunkt i allerede planlagte arrangement. Ønskelig å spre
arrangementene utover året.

Forslag
Januar:
Februar:
Mars:
April:
Mai:
Juni:
Juli:
August:
September:
Oktober:
November:
Desember:

Nyttårsturnering volleyball (Avlyst pga. covid)
(Ingen)
Mini-VM ski, håndball-skole og volleyballturnering (solsnu turnering)
(Ingen)
Åpningsarrangement RC-bane, kick off-sesongstart fotball senior
Bergstadcup fotball
Orientering 1.juli og Åpning frisbeegolfbane
Sandvolleyball- Volleyballens dag
(Ingen)
Yngres cup håndball
(Ingen)
Bursdagsfeirig 9.desember (eller den helga). Aktivitetsdag på øra? Skistuggu.

Andre aktiviteter: Oppvisning turn? Skiskyting? Skøyter/ski Øra vinterferien?
DL koordinerer «jublieumskomité» i gruppene.
DL kaller inn redaksjonskomité for å se på mulig jubileumsbok.
Styreleder sjekker jubileumsartikler.
DL- ordne på hjemmesiden 125 års markering:
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Oversikt politiattest

DL går gjennom hvem som omfattes av ordningen.

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/
Spørsmål på forrige gruppeledermøte vedr.om foresatte som har 1-2 treninger
(eks.serierenn ski) må innhente politiattest. Her må idrettslaget gjøre en vurdering.
I tillegg var det spm.sist om politiattestens varighet på 3 år. Dette er ikke gjeldende lengre,
og attesten er gyldig så lenge personen sitter i det samme vervet. Med mistanke om
straffbare forhold i mellomtiden, må dette legges ved i grunnlaget om å søke ny.

Viser ellers til link om politiattest på hjemmesiden vår:
http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/politiattest
DL må sende ut bekreftelse på formål, som sendes med i søknaden. Trener/oppmann får
politiattest i posten og må fremvise til DL (jeg får ikke denne automatisk).

DL rydder nå i oversikten over politiattester, og legger samtidig politiattester inn i
klubbadmin. Kontakter gruppeledere for treneroversikt ved sesongstart. Gruppeledere
sender ut informasjon om politiattest til sine trenere ved sesongstart. DL innhenter
politiattester og sender ut bekreftelser på formål til den enkelte.
Videre tas dette opp på agenda fast første gruppeledermøte etter årsmøtet.
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Annet

Koronakompensasjon:
18.januar søkte DL på vegne av idrettslaget om koronakompensasjon for nov-des 2021.
Tapte og bortfalte kostander, avlyst og delvis avlyste arrangement. Ikke fått svar enda. Søkte
om 176 000,- beregnet tilskudd 123 000,- (skistuggu, julecup fotball, kiosk håndball,
juleavslutning turn, førjulsrenn ski, merkostnader renhold bobil, tapte inntekter
parkeringsdugnad julemarked).
Umbroklær- scantrade spons:
Bestillinger kommet. Hentes på mitt kontor neste uke, gjøres avtaler.
Handle på konto:
Hvem har tilgang til å handle på konto? Merke bedre! Ikke bare navn, men også gruppe.
Facebooktilganger på gruppenes facebook:
DL bør ha tilgang på alle gruppenes FB-sider. Admin på gruppene må gi DL tilgang, kan ikke
overstyres.
Røros IL beachflagg og sponsortelt:
Hvem er leverandør av beachflagg? DL undersøker snarlig.
Sponsorer være med å sponse Røros IL telt? DL undersøker også dette snarlig.

Mari Grønnerøe, Daglig Leder

