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Vel møtt.  

 

 

     

 
 

Dato/klokkeslett: 

22.09.2020 

kl.19.00 

Sted: 

Unicare Røros 

Tilstede:  

Ståle Kroken, Ingrid Bendixvold, Eyvind Rian, 

Olav Engesvold, Roger Gravseth, Samareh 

Granqvist, Ingrid Mølmann 

Ingunn Holøymoen (sportslig) 

 

Forfall: 

 

 

Sak.nr Sak/vedtak Ansvar Frist 



 

     

 
 

34.20 Innkallingen   

35.20 Gjennomgang referat fra forrige møte 

 

  

36.20 Trenerkompetanse: Innleie av Roar Aksdal, 

Byåsenakademiet el.l. til kompetanseheving av våre 

trenere. – Se referat fra trener og lagledermøte  

 

 

 

 

 

 

 

37.20 Sportslig 

Alle lagene har trener pr nå. Det ble diskutert litt rundt 

avlønning av trenere.  

Det tok lang tid for å få treningskabalen til å gå opp. 

Forslag om at det blir lagt faste treningstider som blir 

brukt som utgangspunkt for planleggingen hvert år. 

Appen “Learn handball” er ønskelig å teste ut, legges ut 

info på trener- lagledersiden. Dette koster litt penger, 

men kan være verdt å prøves ut.  

*Gratis prøveperiode til litt uti 2021. (Merknad  24.11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

38.20 Status, økonomi 

Gjennomgang av inntekter og kostnader første del av 

2020. Noe mer kostnader enn inntekter denne perioden. 

Det kalkuleres med at 70 % av estimert overskudd fra 

fjorårets Røros-cup vil refunderes av koronamidler, men 

det er usikkert. *Søknad er skrevet og overlevert leder 

idrettslaget. (merknad 24.11.)  

Det blir uansett en del tapte inntekter pga korona, og det 

må strammes inn her og der. Noen tall er fremdeles 

uklare, det gjelder f.eks. utgifter til hallleie og trenere. 

Det diskuteres om det må reduseres i antall hallflatetimer 

for å minske denne utgiftsposten, så har vi mer til 

trenere/ kompetanseheving o.l. 

  



 

     

 
 

Nå ser det  ut som at regnskapet kan gå omtrent i balanse 

når året er omme. 

39.20  Webinar til trenere og lagledere 

Det oppfordres at mange melder seg på. Dette er gratis 

tilbud. 

  

40.20 Eventuelt 

● Politiattest: alle som er trenere og lagledere, 

samt sitter i styret må  ha det. Send mail til daglig 

leder, med personnummer (leder@roros.il.no) for 

å få bekreftelse som du sender som vedlegg. 

(www.politiet.no) Framvises for/sendes til leder 

av idrettslaget. 

● Koronavettkurs bør tas av alle som har med 

idrett å gjøre 

● Klær: alle trenere og lagledere får bukse, 

hettegenser og t-skjorte. Klærne prøves og 

bestilles på Sport1. 

*Materialforvalter bør samle inn spillertrøyene 

etter endt sesong for å ha oversikt 

● Trener og lagledermøtet: referat sendt ut 

● Gruppeledermøte: uke 40.  

● Alternativ til cuphelg: Det er sjekket ut om vi har 

sponsorer til et arrangement lørdagen uke 40. 

Det tenkes 8 lag, med flere økter pr lag, i en slags 

rullering. Rema1000-akademiet er kontaktet og 

positiv til å bidra. Det tas kontakt med 

kommuneoverlegen for å få godkjenning mtp 

smittevern.  *AVLYST (merknad 24.11.) 

● Kick-off for minispillere er tenkt inkludert i denne 

treningslørdagen, kl.10-11. Treningene for disse 

starter opp etter høstferien. *AVLYST (merknad 

24.11.) 

● Dommere: 16 stk pr nå, 2 av disse er 

elitedommere som ikke er herfra. Disse får dekt 

lisens fra håndballgruppa. De som allerede har 

  

mailto:leder@roros.il.no
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Referent: Ingrid Mølmann 

     

 
 

betalt får refundert beløpet. Dommerklær dekkes 

gjennom “Umbroavtalen”. 

 Annet: 

Neste møte tirsdag 24.11.20 kl.18.00 

Unicare 

  


