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Møtereferat 
Til stede: Lars W, Trond Morten, Anita, Monica, Jones og Ann-Karin 
Styremøte RILFO: 07.02.23 – kl 20.00 
 
SAK INNHOLD Ansvarlig 
1 Samisk cup – 24 – 25 mars 

• Samarbeid med Aajege om arrangement i Verket i slutten av 
mars. Monica og Trond Morten orienterer de andre i styret.  

• VEDTAK: RILFO blir med på denne helga i samarbeid med RR.  

Monica/Trond 
Morten 

2 Vedtak betaling av treningsavgift x2 seniorspillere 
• Gjelder treningsavgiften for 2022, der 2 stk ikke ønsker å betale 

før overgang til annen klubb.  
• RILFO og sportslig utvalg tar kritikk for at det ikke lå til grunn en 

skriftlig avtale med spillere før sesong der dette var skrifliggjort. 
Men det har blitt sendt ut faktura, purringer og påminnelser 
muntlig fra lagleder og trener.  
VEDTAK: det betales halv treningsavgift for sesongen 2022.  

• Anita kontakter de to det gjelder og sender et skriftlig svar på 
avgjørelsen fra RILFO.  

Anita 

3 Sponsorarbeid 
• Klarsignal fra hovedlaget om at vi nå kan jobbe med sponsorer  
• Hvem kan sitte i en dugnad og sponsorutvalg?  
• Anskaffelse skilt-sponsing på øra. Anita G drar i gang dette og 

holder tak i sponsorarbeidet. Rammene for denne jobben må 
settes i samarbeid med Anita S (som f.eks pris) 

Anita 

4 Anleggsutvalg:  
Forberedelse og gjennomføring sesong. Ståle Berre er 
kontaktperson fra hovedlaget inn mot RILFO og må kobles på 
anleggsutvalget.  

• Anleggsutvalget har kommet med en ønskeliste på arbeid de vil 
utføre, inkludert kostnadsoverslag. Dette for å sikre at banene 
kan brukes så tidlig som mulig.  
VEDTAK: Anleggsutvalget får håndtere jobben innenfor en gitt 
ramme, slik at de får gjort den jobben som kreves for å ivareta 
banene/anlegget.  

• Bruk av utstyr må avklares med anleggsutvalget/Bård 
• Ødelagt vanningsanlegg må repareres – Sjekke ut dette med en 

rørlegger (Feks Aunmo)  
• Anita oppsummerer info fra anleggsutvalget på behov og 

utfordringer. 

Anita 
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• Anleggsutvalget har RILFO i ryggen når det gjelder ansvaret med 
å klargjøre anlegget før oppstart etter egne vurderinger.  

• Robotklipper: 30 000 for en stk og vi har behov for 4 i tillegg til 
den vi har, for å ivareta gressklippen på øra. Ikke økonomi til å 
kjøpe inn disse nå, men står på behovslista. Involvere 
anleggsutvalget på denne vurderingen. 

• Viktig å få på plass en avtale med hovedlaget og spesielt 
angående kunstgressbanen. Blir det et tilsyn, blir banen stengt 
slik den er nå. Ståle B og Jones tar opp dette med hovedlaget.  

• Anita sender en mail til Ståle, slik at ønsker fra RILFO og 
anleggsutvalg blir tatt opp på neste styremøte i hovedlaget den 
16.2.23.  
 

5 Årsmøte: 
• 7. mars kl 19.00 – Bergstaden Hotell 
• Innkalling med oppdaterte saker og dato/klokkeslett. Anita 

kontakter Monica for avklaring rundt møteinnkallingen. 
• Sakene meldes inn til RILFO senest 20 februar. Legges ut på 

idrettslaget sine sider og FB. Invitere folk til å delta på årsmøtet, 
med påmelding. 

• Saker RILFO ønsker å ha med: 
o Årsmelding – samle inn fra alle.  
o Vi innstiller at treningsavgiften beholdes som 2022 
o Sportslig  
o Økonomi 2022 
o Budsjett 2023   
o Sponsorarbeid – innspill 
o Anleggsutvalget  

• Agenda med alle sakene og årsmeldinger – ta kopi og dele ut til 
alle som deltar.  

• Monica sjekker med Håvard Tenfjord om han kan være ordstyrer 
til årsmøte. Sendt forespørsel 08.02 
 

Anita 

6 Valgkomitè/roller/utvalg 
Det er hovedprioritet å skaffe en person som leder i 
valgkomiteen i tillegg til en ekstra. Marianne Sandnes 
Nyborg er den eneste som sitter i valgkomiteen pr nå, 
Hanne Mette Strand har trekt seg. Ann Karin og Monica 
bidrar på å finne kandidater.  
 

Anita 

7 Økonomi Lars 
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• Blitt enig med Os om avregning for 2022 på samarbeidet med 
senior. Enig fremover om felles-dugnader for alt rundt senior. Ta 
en ekstra runde på dette for å avklare godt.  

• Senior inngår egne sponsorer fremover, men dette skal ikke 
settes i gang før klarsignal med Anita G. Det kommer.  

• Anita G tar et møte med Bambusa i forhold til sponsor inn mot 
Bergstadcup.  
Involvere Inger Lise Nyrud i møte med Bambusa 

• Sjekk av med Ann Karin i forkant av fakturering til damelaget på 
treningsavgift, slik at riktige spillere får faktura. Slik det er nå har 
ikke damelaget tilgang på trener, så prisen på fakturaen må 
diskuteres.  

8 Orientering sportslig utvalg 
• Trond Morten innhenter lister over spillere og foreldre på 

samtlige lag. Dette må vi ha på plass før bambusa – dugnaden. 

Trond Morten 

9 Diverse:  
• Cup Kyrksæterøra – egenandelen må vedtas 

VEDTAK:  850 kr i egenandel pr spiller og resterende dekkes opp 
av bambusa – salg på dugnad 

 

   

 


