
Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag 

 

Møtenummer: 6/21 

Dato: 13. september 2021   

Kl: 19.30-22.30   

Sted: Ren Røros  

 

Til stede: Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlem Mathias 
Berg, Tonje Sjøvold og Linn-Eva Kolstad, varamedlem Stein Petter Haugen og 
Randi Buseth Aas, daglig leder Mari Grønnerøe.   

 

Sakliste 

 

Vedtakssaker:   
  
Sak 23/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte   
Sak 24/21 Skilek, skøytebane og vinteraktiviteter  
Sak 25/21 Allidrett   
Sak 26/21 Norkonsult/omregulering (Tilbudsbrev og forslag)   
Sak 27/21 Sykkellek  
Sak 28/21 Lydanlegg Øra  
Sak 29/21 Styremedlem langegga veilag  
Sak 30/21 Frisbeegolf: Kvitsanda Rydding/åpning/videreutvikling  
Sak 31/21 Øra utstyr/vedlikehold/lagring/dugnad 

Sak 32/21 Lysløypa  
Sak 33/21 MiniVM  
Sak 34/21 Gruppeledermøte  
Sak 35/21 Revidere planer for «Øra prosjektet» Øra aktivitetspark   
Sak 36/21 Representant i idrettsrådet  
Sak 37/21 Bergstadcup  

 

 
 
 
 



Orienteringssaker:   
  

O-Sak 20/21 Ny daglig leder  
O-Sak 21/21 Status bobil pr 1.sept  
O-Sak 22/21 Kompensasjonspakke 4  
O-Sak 23/21 Søknader støtte  
O-sak 24/21 Idrettskole  
O-sak 25/21 Skistuggu  
O-sak 26/21 Gressbane  

 

 

Møteplan styret:  

• Mandag 18. oktober 

• Mandag 29. november 

• Mandag 10. januar 

• Mandag 7. februar 

• Onsdag 2. mars 

• Mandag 21. mars (årsmøte) 

 

Vedtakssaker 

 

Sak 23/21 Godkjenning av protokoll fra forrige møte  
 

Bakgrunn: Protokoll fra møtet 14.juni må godkjennes av styret. Ingen merknader 
innkommet.  

Følgende vedlegg til saken: Protokoll – styremøte – 14.06.21.pdf 

Vedtak:  Protokollen godkjennes. 

 
 
Sak 24/21 Skilek, skøytebane og vinteraktiviteter  
 
Bakgrunn: Øra videreutvikles for vinteraktiviteter. Brakke/bod til lagring av utstyr, 

skøytebane utvides, tilrettelegge for snowbolley-bane. Ønsket 
samarbeid med eksterne for å lage skiløyper tidlig. 

 
  
Vedtak: Planene vedtas og videreutvikles. Magne Kolstad stiller seg disponibel 

til å kjøre løype/stier med scooter. Det settes av 70 000,- til drift av 
vinteraktiviteter. Styreleder avtaler møte med kommunen ang. 
skøytebanen. 

 

 



 
Sak 25/21 Allidrett   
 
Bakgrunn: Forslag til annen organisering av Allidrett for ungdom 13-19 år, med 

«åpen hall» som hovedsakelig blir egenorganisert. Aktiviteter gjøres 
tilgjengelige, og foreldre rullerer på å holde oppsyn. Daglig leder styrer 
prosjektet. 

  
Vedtak: Daglig leder ser på muligheter for gjennomføring av Allidrett. 
 
 

 
Sak 26/21 Norkonsult/omregulering (Tilbudsbrev og forslag)   
 
Bakgrunn: Norconsult har sendtt ut forslag til planinitiativ. Styret har fått sendt ut 

førsteutkast til planinitiativ og opprinnelig tilbud i forkant av møtet. 
 
Følgende vedlegg til saken: Tilbud og planinitiativ førsteutkast. 
   
Vedtak:  Innspill sendes inn til Norconsult. Plainitativ sendes ut til styret for 

godkjenning, før det sendes til kommunen.  
 

 
 

Sak 27/21 Sykkellek  
 
Bakgrunn: Befaring med noen ivrige syklister for å finne et aktuelt område for 

sykkelaktivitet på Øra. Vi fant et aktuelt område på baksiden av 
tribunen, som det ikke er planlagt noen aktiviteter på. Se vedlagt bilde. 
Det er tenkt å lage hopp/kuler/pumptrack beregnet til sykkel.  

 
Følgende vedlegg til saken: Områdebilde 
 
Vedtak: Entusiastene får tillatelse til å bruke området. Setter av inntil 70 000. 

Budsjett går inn under Øra-prosjektet. Investeringer godkjennes 
fortløpende med styreleder.  

 
 

 
Sak 28/21 Lydanlegg Øra  
 
Bakgrunn: Lydanlegget i speakerbua på kunstgressbanen er ikke bra nok. 

Fotballgruppa har hentet inn anbud på et nytt lydanlegg til ca.130 000,-. 
 

Følgende vedlegg til saken: Nytt speakeranlegg. 
 
Vedtak: Styret ønsker å søke tilbud fra konkurrerende tilbydere. Legges inn i 

budsjettet for 2022. Søkes støtte. Midlertidig løsning for de siste 
kampene av sesongen: Flytte de to speakerne ved gressbanene inn i 
speakerboden. 

 
 



Sak 29/21 Styremedlem langegga veilag  
 
Bakgrunn: To styremedlemmer som gir seg. Antall styremedlemmer kuttes ned. 
  
Følgende vedlegg til saken: E-post. 
 
Vedtak:  Nestleder Vegar Harborg foreslås som medlem i styret.  
 
 

 
Sak 30/21 Frisbeegolf: Kvitsanda Rydding/åpning/videreutvikling  
 
 
Bakgrunn: Frisbeegolf har blitt veldig populært og det er ønskelig å videreutvikle 

tilbudet. Vedlikehold er en utfordring, trenger noen som tar ansvaret for 
dette. Etterspørsel fra deltakere på opprettelse av frisbeegolf klubb.  

  
  
Vedtak: Vi prioriterer å få på plass teepads (muligens 18), deretter offisiell 

åpning neste år (125 års jubileum). Vidar kontakter Statskog- begynne 
å søke. 

  
Det opprettes et utvalg- en facebookgruppe (Røros IL Frisbeegolf) hvor 
målet er å samle frisbeegolf interesserte og fordele arbeidsmengde. 
Reklameres for denne på området. Disse foreslås som administratorer: 
Snorre Sandkjernan, Kim Rasmussen, Anders Tideman, Kai Stenbro, 
Frod Sandkjernan, Mats Thun Hjorthol, Brede Sandkjernan og Vegar 
Harborg. Målet på sikt er eget styre og medlemskap 
«Norges amerikanske idretters forbund». 

  
 

  
Sak 31/21 Øra utstyr/vedlikehold/lagring/dugnad  
 
Bakgrunn: Fotball arrangerer høstdugnad nå snart. Ønsker seg lagringsplass, river 

gjerdet rundt potetåkeren, innbyttebenker tas ned, hengsler 3`er baner 
slik at man kommer til med klipping. Mye uslipt utstyr, trenger service 
på klipperen. Brøyting skøytebane utfordrende. 

  
Vedtak:  RILFO organisering av dugnad. Må ha klipperne, sendes inn til service.  
 
 

 
Sak 32/21 Lysløypa  
 
Bakgrunn: Russen har gjennomført dugnad med maling av boder. Det er også 

hugget ned en del kratt. Videre arbeid med reklame i lysløypa. 
 
Vedtak: Daglig leder sjekker hvilken reklame som skal opp i lysløypa. Sjekke 

hvorvidt Magne Langset kan brøyte. 
 



Sak 33/21 MiniVM   
 
Bakgrunn: Søndag 06.mars 2022 er Røros IL som en av 16 arrangører tildelt 

MiniVM. Et gratis arrangement for barn mellom 0-12 år. Ønskelig å ha 
det på gressbanene på Øra.  

 
Vedtak: Sikre at vi har noen til å kjøre snøen ut på gressbanene igjen etter 

Rørosmartnan. Det settes av midler til brøyting og laging av snøhauger. 
Legges inn i budsjettet for 2022. 

 
 

  
 

Sak 34/21 Gruppeledermøte 
 
Bakgrunn: For å styrke samholdet finner vi tid til møte med alle gruppeledere og 

hovedlaget. 
 

   
Vedtak:  Daglig leder inviterer 10.november. DL og styreleder planlegger 

innhold. 
  
 

 
Sak 35/21 Revidere planer for «Øra prosjektet» Øra aktivitetspark  
 
Bakgrunn: Aktiviteter på hjul videreutvikles neste år. Løpebane, pumptrack, 

rulleski/skateboard. Røros radiostyrt bil; Røros il RC opprettet på 
facebook. Buldrevegg, mesternes mester neste år. Løpebane neste år. 

 
Møte med bergstadcupen- behov for 9`er bane under Bergstadcup for 
å avlaste kunstgressbanen. Ønskelig med en rask avklaring på hva 
man skal gjøre med den ledige banen; om den skal rehabiliteres til 
300k, og klart til neste års bergstadscup eller om hovedlaget skal 
opprette multisport ballbinge her. Innspill på mye søppel. 

 
 

Vedtak: Innspill tas inn i planene, og prosjektet fortsetter. Avtale møte med 
fotballgruppa vedr.bane og Bergstadcup (27.9). På møtet ble det 
foreslått at fotballgruppa sjekker med Bergstadcup hvor mange baner 
de trenger først, og videre arbeid fortsetter. 
Søknad sommerhjelp 2022 allerede lagt ut. 

 
 
Sak 36/21 Representant i idrettsrådet  
 
Bakgrunn: Idrettsrådet trenger ny representant fra Røros IL.  
  
Vedtak: Se hvem som er på valg. Utsetter og bestemmer på neste møte.  
  
 
 



Sak 37/21 Bergstadcup  
 

Bakgrunn: Fotballgruppa har etterspurt informasjon vedr. Bergstadcup. Hvem skal 
drifte videre, ny arbeidsfordeling med ny daglig leder. 
Bergstadcupkomitéen må settes i gang. 

  
Vedtak: Det står nedfelt at fotball skal ha hovedansvaret for Bergstadcup (se 

organisasjonsplanen 2022-2024). Fotballgruppa setter i gang 
Bergstadcupkomité. Daglig leder avtaler møte med fotball og 
hovedstyre innen kort tid (møte avtalt 27.09.21), for å signalisere at 
daglig leder skal ut her.  

 

 
 

Orienteringssaker 

 
 
O-Sak 20/21 Ny daglig leder  
 
Bakgrunn: Ny daglig leder Mari Grønnerøe begynte i stillingen 23.08.21. 
 
Presenterer seg selv for styret. 
  
 
O-Sak 21/21 Status bobil pr 1.sept  
 
Det har vært en orientering ang aktiviteten.  
 
 

 
O-Sak 22/21 Kompensasjonspakke 4  
 
Bakgrunn: Idrettslaget har hatt en del tapte inntekter også i år, både innad i 

særgruppene, på Skistuggu, tapt inntekt martna, avlysning 
Bergstadcup og Røros Yngres Cup, osv. 

 
For perioden 01.01-31.10 kan det søkes kompensasjonsstøtte. Daglig leder 
informerer gruppene, og gruppene fyller ut skjema og sender til DL innen 
1.november. DL søker samlet for Røros IL innen 15.november. 
 
  
 
O-Sak 23/21 Søknader støtte  
 
Bakgrunn: Øra-prosjektet gir grunnlag for å søke om støtte til flere organisasjoner. 
 
Idrettsrådet, lions, zucarello, gjensidige stiftelsen (+1 til) kan søkes nå. 
Flere som kan gi støtte, gi tilbakemelding. 
 

 



O-sak 24/21 Idrettskole  
 
Bakgrunn: Ny sesong med Idrettsskole. Mate har sagt opp sin stilling. 
 
Allidrett/Idrettsskola vil starte opp i uke 38 og foregår på mandager og onsdager. 
Tilbud til 5-åringer, 6-åringer, 2.-4.klasse, 10-12 åringer og 13-19-åringer. Daglig 
leder tar ansvar for Allidrett/Idrettsskole, og dette utgjør 20% av stillingen. 
 
 

O-sak 25/21 Skistuggu  
 
Bakgrunn: Forslag investering drift ikke kommet i land enda. Uklarheter 

vedr.arbeidsfordeling og videre drift. Vurdere hvor mye vasking som 
skal dekkes av utleiepris. 

 
Ønsket at en har hovedansvaret på Skistuggu. Til sammenligning tar Fjøsakademiet 
6000,- for leie fre+lør inkl.vask. Forslås eget møte med hovedlaget ang.Skistuggu ila 
neste uke. Daglig leder har invitert til møte med hovedlaget og Dagfinn Moen 29/9. 
 

 
O-sak 26/21 Gressbane  
 
Bakgrunn: Spørsmål vedrørende hva som skal gjøres med den ledige gressbanen. 
 
Gressbanen ble diskutert tidligere på styremøtet, se: vedtakssak; Sak 
35/21 (Revidere planer for «Øra prosjektet» Øra aktivitetspark). 

 

Eventuelt 

• Tilbakemeldinger fra fotballgruppa på at det er en del fotballspillere uten betalt 
medlemskontingent.  

Hovedlaget: Legge ut på FB at de uten medlemskontingent ikke kan spille fotball.9 

• Fått flere henvendelser på at treningsavgifta for fotball er dyr. Blir 
sammenlignet med håndball hvor halleie er vesentlig dyrere. 

Hovedlaget: Avtale møte med fotballgruppa hvor dette stilles spørsmål til. 
Økonomistatus til neste møte. 

 

 

 

 

 

 

 


