
PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Tirsdag 22.11.2022 

Messenger  

Saknr: 93/23 

Type: Vedtak 

Sted: Messenger 

Sak: Søknad dispensasjon bobilparkeringen 

Stemmer - For/Mot: 7/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Det er behov for å sende ny dispensasjon for bobilparkeringen da reguleringsarbeidet ikke blir ferdig 
før nåværende dispensasjon går ut. Styreleder har utformet søknaden, og vært i kontakt med 
kommunen ang prosessen. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Vedtatt å sende ny søknad. Søknad er sendt ut til alle i styret i hovedlaget for godkjenning, før den 
ble sendt til Røros kommune. 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Vegar Harborg (NL) 

Linn-Eva Kolstad 

Ingrid Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Mathias Berg 

 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Fredag 24.11.2022  

Saknr: 94/23 

Type: Vedtak 

Sted: Messenger 

Sak: Innspil til budsjett 

Stemmer - For/Mot: 7/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Røros idrettslag ser at det er stor forskjell på budsjettfordelingen innenfor de to 
hovedområdene til kultur. Kultur og idrett. Vi har også fått vite at ca 4millioner av tildelingen til 
idrett, går til å dekke halleie innenfor undervisningstiden til elever. Vi tenker at en jevnere fordeling 
av budsjettet vil bidra i at enda flere vil finne et aktivitetstilbud de kan utøve ukentlig. Særlig barn og 
unge. Røros idrettslag har siden 2019 jobbet med et prosjekt for å utvide aktivitetstilbudet "Øra 
prosjektet". Prosjektet ha introdusert lokalsamfunnet for nye aktivitetstilbud som frisbeegolf, 
pumptrack, dirttrack, sandvolleyball m.m. Disse tilbudene har fått svært god mottakelse, og benytte 
regelmessig av fastboende. De nye tilbudene har fått flere inn i regelmessig aktivitet. Prosjektet har 
skapt aktivitetstilbud til nye grupper. Noe formannskapet belyste som en stor utfordring for 
lokalsamfunnet, da Røros IL presenterte Øra prosjektet 6.mai 2021. Tilbudene gjør også at det er mer 
attraktivt for barnefamilier å besøke Røros, samt bli her lengre, når det først besøker Røros. Med en 
mer jevn fordeling mellom kultur og idrett, så vil idrettslagene i distriktet enda bedre kunne 
tilrettelegge for bedre folkehelse til innbyggerene. Økt tildeling vil tilrettelegge bedre i det frivilige 
arbeidet idrettslagene i kommunen brenner for. Det vil også kunne realisere "Øra prosjektet" til 
Røros IL raskere. Se vedlegg for planer 

Ved å tildele ekstra midler allerede nå, så vil vi redussere kostnadsbehovet på sikt. Feks i form av 
redusserte midler til behandling av redussert folkehelse.  

Røros idrettslag er den største frivillige organisasjonen i fjellregionen. Det legges ned en enorm 
dugnadsinnsats for å tilrettelegge for organisert og uorganisert aktivitet. Det er utarbeidet en 
omfattende investeringsplan for å enda bedre kunne tilrettelegge for aktivitet, slik at enda flere kan 
finne sin plass inennfor idretten. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Vedtatt å sende inn innspillet til kommune budsjettet 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Vegar Harborg (NL) 

Linn-Eva Kolstad 

Ingrid Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Mathias Berg 

 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 30.11.2022  

Saknr: 95/23 

Type: Vedtak 

Sted: Messenger og Teams møter 

Sak: Ansettelse ny daglig leder 

Stemmer - For/Mot: 7/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Vi mottok flere gode søknader. Styret har bestemt hvem som skal inn på 
intervju. Vidar, Linn-Eva og Vegar deltok på intervju runden. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Tilbud ble sendt til Anita, som etter intervjurunden utmerket seg som den sterkeste kandidaten for å 
dekke behovet Røros idrettslag har nå, og i fremtiden. 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Vegar Harborg (NL) 

Linn-Eva Kolstad 

Ingrid Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Mathias Berg 

 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Fredag 23.12.2022  

Saknr: 96/23 

Type: Vedtak 

Sted: E-post og messenger 

Sak: Bidrag til samfunnsutvikling. Plassering av trafostasjon på Øra. 

Stemmer - For/Mot: 7/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Røros slakteri har behov for større kapasitet fra strømnettet. Røros E-verk nett 
har jobbet med en plassering av trafokiosk. De ønsker at denne plassers på vår eiendom. Det er gjort 
avtal om at vi skal få en eller annen form for kompensasjon for at den plasseres her. Vi skal også 
kunne bruke bygget som informasjonsplakat for Øra. Jeg ser plasseringen som god, med tanke på 
synelighet fra gata. Vi kan for eksempel ha opplyst skilt med Røros IL logo samt teksten «Øra 
aktivitetspark». Dette vil kunne trekke flere fra gata og ut til aktivitetssentrum i Røros. Forslag på 
plassering er godkjent av Røros Kommune. Se mer info om plassering, lengre nede i e-poste 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Vi ser ingen utfordringer med å plassere trafokiosk i området ved pumpestasjonen. Området kan 
uansett ikke brukes av oss pga det er innenfor flomsonen. 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Vegar Harborg (NL) 

Linn-Eva Kolstad 

Ingrid Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Mathias Berg 

 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 11.01.2023 19:00  

Saknr: 97/23 

Type: Vedtak 

Sted: Ren Røros 

Sak: Økonomi 

Stemmer - For/Mot: 4/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Styreleder informere om status pr i dag 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Vi fortsetter driften som planlagt 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Linn-Eva Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Anita Sivertsgård (DL) 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 11.01.2023 19:00  

Saknr: 98/23 

Type: Vedtak 

Sted: Ren Røros 

Sak: Ski/skisyting 

Stemmer - For/Mot: 4/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Oppfølging av mulig sammenslåing av ski og skiskyting. Ski skal ta initaitv til 
møtet. Mathias følger opp. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Ski og skiskyting følger opp arbeidet etter at sesongen er ferdig. De har satt opp komite som skal 
gjennomføre prosessen, og tar kontakt med representant i hovedlaget om det trengs bistand. De 
rapporterer tilbake til hovedlaget underveis i prosessen. 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Linn-Eva Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Anita Sivertsgård (DL) 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 11.01.2023 19:00  

Saknr: 99/23 

Type: Drøfting/vedtak 

Sted: Ren Røros 

Sak: Godgjørelse Linn-Eva? 

Stemmer - For/Mot: 4/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Linn-Eva har tidligere tatt på seg å være hovedansvarlig for oppfølging av 
medlemssystemet. Oppgaven har tidligere vært plassert hos daglig leder. Det er usikkert hvor stor 
arbeidsmengde det er knyttet mot denne oppgaven. Det er nå tid for å sende ut medlemsavgifter 
igjen. Vi må ta en vurdering på om arbeidet skal godtgjøres. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Utsetter avgjørelse om eventuell godtgjørelse, til etter at vi er ferdig med å fakturere medlemsavgift 
for 2023. 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Linn-Eva Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Anita Sivertsgård (DL) 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 11.01.2023  

Saknr: 100/23 

Type: Vedtak 

Sted: Ren Røros 

Sak: Leder allidrett 

Stemmer - For/Mot: 4/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Runar Aune har takket ja som leder for allidrett etter Mari Grønnerøe. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Runar Aune vedtaes som leder frem til årsmøte 2022 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Linn-Eva Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Anita Sivertsgård (DL) 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 11.01.2023 19:00  

Saknr: 101/23 

Type: Vedtak 

Sted: Ren Røros 

Sak: Bobilparkering martnan 2023 

Stemmer - For/Mot: 4/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Destinasjon Røros ønsker ikke å tilby bobilparkering for Rørosmartnan 2023. 
Utfordret oss å tilby plass til de som allerede har booket. Ressurskrevende å håndtere, men avtalt at 
vi prøver dette for 2023. Skøytebanen vil bli benyttet. Om isen er glatt før Rørosmartnan, eller iløpet 
av Rørosmartnan, så kjører vi over området med kjettinger. Planen er å så prøve å legge ny is etter 
martnan. Her vil vi skaffe oss nyttig erfaring for fremtidig flerebruk av området. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Vedtatt å prøve dette i år. Det ble også informert om at TIF har lagt is på kunstgressbanen på Tynset 
siden 2007. Vi har undersøkt med ansvarlig for dette hos TIF. De opplyser om at de ikke har noe 
negativt å si om dette. Dette vil også gjøre at kunstgressbanen blir klar til bruk tidligere på sesongen. 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Linn-Eva Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Anita Sivertsgård (DL) 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 11.01.2023  

Saknr: 102/23 

Type: Vedtak 

Sted: Ren Røros 

Sak: Samarbeid og kommunikasjon særgrupper 

Stemmer - For/Mot: 4/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Ny daglig leder har allerede startet arbeidet med å kartlegge behov i 
særgruppene. DL har informert styret om status pr nå. 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

RILFO har størst behov for bistand fra DL slik status er nå. Målet er å bidra til en enda bedre 
fotballsesong. Arbeidet vil også resultere i en bedre modell for økonomisk drift. DL vil også jobbe 
med mer generell informasjon ut mot alle særgrupper, og til alle som har verv/engasjement i RIL. 
Oppfordrer samtidig til at alle særgrupper må benytte sin kontaktperson i hovedstyret ved behov. DL 
vil kalle inn alle særgrupper til gruppeledermøte innen kort tid. Dette blant annet for å forberede 
gjennomføring av årlige møter, og årsmøte 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Linn-Eva Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Anita Sivertsgård (DL) 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 11.01.2023 19:00  

Saknr: 103/23 

Type: Drøfting/vedtak 

Sted: Ren Røros 

Sak: Møtedag 

Stemmer - For/Mot: 4/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Forslag om å endre til mandager. Vi må se at det ikke kræsjer med brannøvelser 
til Vegar og Vidar 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Invitert til møtedager frem til og med årsmøtet. 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Linn-Eva Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Anita Sivertsgård (DL) 



PROTOKOLL - STYREMØTE HOVEDLAGET 

 

 

 

Møtedato: Onsdag 11.01.2023 19:00  

Saknr: 104/23 

Type: Vedtak 

Sted: Ren Røros 

Sak: Oppdatering Øra prosjektet 

Stemmer - For/Mot: 4/0 

 

 

Saksbeskrivelse: 

Styreleder informerer om status og besvarer spørsmål 

 

Vedlegg: 
 

 

Vedtak: 

Øra prosjektet er en sentral del av blant annet organisasjonsplan perioden 2022-2024. Prioritering av 
denne er tidligere vedtat på Årsmøte. Vedtatt å fortsette arbeidet med gjennomføring. 

Tilstede: 

Vidar Kojan Grind (SL)  ® 

Linn-Eva Kolstad 

Ståle Berre 

Stein Petter Haugen 

Anita Sivertsgård (DL) 


