Referat fra møte i Æresbevisningskomiteen i Røros IL
Tid/sted: søndag 27.02.2022
Tilstede: Arvid Feragen, Jon Anders Kokkvoll

Til behandling:
Forslag fra:
1) Hans Arild Skjevdal/Helge Sundberg Forslag til kandidat til Røros ILs
Fortjenestemedalje – Frode Sjøvold
2) Røros IL – skiskyttergruppa

Forslag på Prestasjonspokalen – Håvard Moseng

3) Røros IL – ski

Forslag til kandidat til Ildsjelpokalen – Stig Moen

Sak 1; Forslag kandidat til Røros ILs Fortjenestemedalje
Begrunnelse fra Hans Arild Skjevdal/Helge Sundberg;

Vedtektene for tildeling av Røros ILs;
Lagets fortjenestemedalje: Denne tildeles den som har gjort en særlig god sportslig
eller administrativ innsats for laget. Med særlig god sportslig innsats menes her
gullmedalje i nasjonale mesterskap, samt representasjonsoppgaver for Norge, så vel i
junior som seniorklasse. Tilsvarende prestasjoner oppnådd som del av et lag
kvalifiserer også for tildeling. Lagets medalje med inngravering og diplom tildeles.

Ved sportslige prestasjoner har diplomet teksten: Lagets medalje for
idrettsprestasjon». Medaljen kan tildeles en gang.
Æresbevisningskomiteens innstilling:
Begrunnelsen fyller vilkårene. Frode Sjøvold er en svært verdig kandidat for tildeling av
Røros ILs Fortjenestemedalje.
Frode Sjøvold innstilles på tildeling av Røros ILs Fortjenestemedalje.

Sak 2; Forslag på kandidat til Røros ILs prestasjonspokal, menn
Begrunnelse fra Røros IL skiskyttergruppa;
Ørjan Moseng, NM Sprint Menn 20-22. Lygna, 13.03.2021 - 3. plass

Vedtektene for tildeling av Røros ILs;
Prestasjonspokal, junior / senior kan tildeles enkeltpersoner, grupper/lag for
utmerket sportslig innsats i året.
Æresbevisningskomiteens innstilling:
Begrunnelsen fyller vilkårene. Det sportslige nasjonale nivået innen skiskyting er høyt. Ørjan
Moseng anbefales tildelt Prestasjonspokalen for menn for sin sportslige prestasjon NM
Sprint med 3.plass 13.mars 2021.
Ørjan Moseng innstilles for tildeling av Røros ILs Prestasjonspokalen, menn.

Sak 3; Forslag på kandidat til Røros ILs Ildsjelpokalen
Begrunnelse fra Røros IL skigruppa;
Stig Moen har de siste ti årene lagt ned en stor innsats for Røros IL Ski. Han satt i en årrekke
som leder, og da ingen ny leder kom på plass satt han også to år ekstra som leder av gruppa.
Særlig viktig har hans bidrag vært innenfor tidtaking på alle store og små skirenn gruppa har
arrangert de siste ti- femten årene. Å legge til rette for feilfri påmelding, tidtaking og
resultatservice krever mange timers arbeid ved vært større renn både i forberedelser,
gjennomføring og etterarbeid.
Han har også bidratt med mye dugnadsarbeid innenfor skiskyting og orientering uten at dette
er vektlagt i vår innstilling, Bla. har han vært sentral i tidtagningsteamet på rennene vi har
hatt sammen med Os på TOS Arena fra dag 1.

Vedtektene for tildeling av Røros ILs Ildsjelpokalen
Ildsjelpokalen: Kan tildeles personer som har et stort og ekstraordinært
engasjement for idrettsarbeid i laget, og som legger ned et verdifullt frivillig arbeid.
Dette kan være innenfor administrasjon eller annet dugnadsarbeid

Æresbevisningskomiteens innstilling:
Begrunnelsen fyller vilkårene. Stig Moen er en svært verdig kandidat for tildeling av Røros ILs
Ildsjelpokalen.
Stig Moen innstilles for tildeling av Røros ILs Ildsjelpokalen.
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