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Sak nr.
84/20

Sak/vedtak
Velkommen fra styreleder
Daglig leder Anne er tilbake fra permisjon og er godt i gang med
oppgaver i en overlapp med vikarierende DL Roar Aksdal. Styreleder
tar en kjapp gjennomgang av Teams som er et nyttig og oversiktlig
verktøy for Røros IL og lagets oppgaver og status. Protokoller fra 3-4
møter tilbake signeres ved neste møte.

85/20

Status Langegga (info)
RIL har hatt en grundig befaring med grunneiere og hytteiere i
Langegga i juni. Det er banket ned stolper for lyspunkter og
plasseringen er godkjent. Prosessen videre blir tett fulgt opp slik at
arbeidet blir gjort pent og hytteeiere er fornøyd og sikres passering
med bil under gravearbeid. Graving starter i månedsskiftet
august/september, og videre er alt klart for støpning av fundament
for stolper og strømkabler. Et lite område (veien i skjæringa) gir noen
utfordringer mht. graving da det må søkes om lov til å grave på vernet
område. Dette tas i en egen prosess.

Ansvar

Frist

RIL bør ganske raskt sette ned en dugnadsgruppe som kan få opp
stolpene for å få lys allerede i vinter, samt bidra med rydding i
etterkant.
Container med skiutstyr skal flyttes. DL tar en spørrerunde ang.
nøkkel. Kompressor skal også flyttes, og evt. selges. Det samme
gjelder snøproduksjonsanlegg. DL sjekker detaljer rundt spillemidler
og salg av snøkanoner.
86/20

Økonomistatus (info)
Utgår

87/20

Anlegg og kostnader
RIL har mye anlegg som skal vedlikeholdes, og det tas stadig opp hvem
som har ansvar for vedlikehold av hva (spesielt Øra). Det er også
forskjell på hvordan drift, aktivitet og investeringer dekkes blant
særgruppene, og hvem aktiviteten tilrettelegges for.
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Styret er enig om at det bør foreligge en vedlikeholdsplan for anlegg
(Øra, bobil, Skistuggu, Langegga). Det er også enighet om at RIL bør
opprette en vaktmesterstilling som kan dekke flere deler av
anleggene, med noe varierende prosent ansettelse gjennom året. Bør
være klart før årsskiftet.
Vedr. Øra ønsket styret en oversikt fra RILFO over hva som skal til for
å holde et fint anlegg. Hovedlaget kommer med noen føringer, og
sammen utarbeides en detaljert plan som legges inn i avtale mellom
RIL Hovedlag og RILFO. Det stilles spørsmål om hovedlaget skal ta hele
ansvaret for vedlikehold, og RILFO tar sin del av kostnaden.
Forslag på praksis fremover: særgruppene leverer investeringsbehov,
og en investeringsplan godkjennes av hovedlaget. Vedlikeholdsplan
med ansvarlig godkjennes av hovedlaget før investering
gjennomføres. Det skal rapporteres når arbeid er utført.
Videre utfordres RILFO på punkter til vedlikeholdsplan, RIL Hovedlag
utarbeider et par forslag til avtale mellom RIL og RILFO, og jobber
frem en avtale sammen. DL kaller inn til møte medio oktober.
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Garasje Øra – Rydding/riving
Garasjen på Øra tåler ikke en ny vinter. Arbeidet med rydding/riving
gjennomføres så snart som mulig, og innen 12. oktober. Verdier vi
ønsker å ta vare på flyttes midlertidig inn i container eller under
tribune. Det er behov for å rydde i container på Øra før 2-3 klippere og
firhjuling lagres her. Utgifter for leie av garasje og oppbevaring o.l. må
avklares. Hovedlag dekker garasje, avfall, container. Tar med dette
videre i forhandlinger med RILFO.
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Status bobil

Søknad om å få drive bobilparkeing på permanent basis ble sendt inn
til Røros Kommune 14/8-20.
Styreleder går gjennom drift i 2020, som har vært svært vellykket til
tross for koronasituasjonen. Vi får mye gode tilbakemeldinger fra
besøkende, men det er flere som ønsker at vi oppretter mulighet for
tømming. Tømmemuligheter på Øra vil også redusere behovet for
sanitæranlegg. Ønskelig å sjekke opp om vi kan bruke tanken bak
Litjmoen. RIL ser også muligheter for å få med seg kommune og Røros
Parkering.
For å utbedre tilbudet presenterer styreleder flere punkter:
Servicebygg bør prioriteres, montering av kodelås på garderober,
tømmemuligheter septik/gråvann, forbedre strøm, Wifi, flere språk,
flere betalingsmuligheter, servicebygg/klubbhus.
Styreleder tar gjennomgang av foreslått område prioritert til
bobilinntekt.
90/20

Fylle manglende verv
Årsmøtet ble godkjent med følgende vedtak: Gruppestyrene blir
godkjent, og de grupper som mangler leder godkjennes av styret når
disse er valgt. NB! Ansvar for å rekruttere leder og medlem av
kontrollkomitéen og leder av æresbevisningskomitéen tillegges
hovedstyret.
Status:
o
o

o
o
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Nestleder i hovedlaget: Vegar oppnevnes som nesteleder
i RIL Hovedlag
Kontrollkomité: Mangler leder + medlem. Styreleder
henter inn liste over potensielle kandidater og fordeler
utspørring videre.
Æresbevisningskomité: Jon Anders Kokkvoll oppnevnes
som leder
Turn og ski mangler leder
DL tar kontakt og sjekker opp status

Status koronastøtte del 2
Det er sendt ut informasjon til særgruppene vedr.
koronakompensajon pakke 2 den 17. juli og 5. august. DL sender ut en
påminnelse til gruppene ang. søknad om koronastøtte. Intern frist for
innsending: 23. august.
Bemanning fremover
Stillingsinstruks for daglig leder bør revideres. Fortsetter på 80%
stilling. Lønn er ikke justert på over 5 år, og vil også gjennomgås.
Administrasjon av stillingen kan skje hvor som helst, men med
varierende arbeidsmengde samt tilstedeværelse i forbindelse med
arrangementer gjennom året. Det er ønsket at DL er mer involvert i
koordineringen av treningstider, samt støtte av særgrupper.
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Arrangementer gjennom særgrupper kan innga som en ekstra 20%.
Per i dag ligger f. eks. administrasjon av Bergstadcupen som en lønnet
del i tillegg til DL-stillingen.
Saken prioriteres til høsten.
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Status Øra-prosjektet
RIL hovedlag ønsker å utvikle Øra og tilrettelegge for aktivitet i en
større grad enn i dag. Styreleder har vært i møte med Uniqa for en
befaring på anlegget. Prosjektgruppa for Øra setter opp et forslag som
drøftes med hovedlag, særgrupper og evt. medlemmer i tur.
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Jubileumsbok 125 år
Stein Gullikstad har tatt initiativ til jubileumsbok samt opprettet en
gruppe (Arne Indseth, Dagfinn Moen og Aage Aas) som kan jobbe med
dette. RIL Hovedlag setter av et beløp til forprosjektet. 10 000,-, og
legger inn et ønske om at det bør være med en dame som
representant for prosjektet. Hovedlaget setter en frist for ferdigstilling
av forprosjekt sammen med prosjektgruppa.
DL tar kontakt med initiativtaker.
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Arrangementer
Artut hele juli
Et arrangement som fikk utrolig gode tilbakemeldinger etter i
sommer, til tross for lite planlegging og markedsføring. For neste år er
det ønsker om at flere idretter/aktiviteter inkluderes, og at det
markedsføres langt bedre i forkant. Evalueringsarbeidet er i gang.
Hoka-løpet
Arrangeres av Sport1 20. august. Skiskyttergruppa bidrar med hjelp til
tidtaking og ellers i arrangementet og mottar et honorar samt gratis
startkontigent for det.
Skistuggu Opp
DL ønsker å arrangere motbakkeløpet for tredje gang, og er så vidt i
gang med planlegging. Noe usikker på dato enda, men satser på
sept/okt. DL oppretter arrangement på Facebook og sørger for
nødvendig markedsføring og hjelp til løpet fortløpende. Grunnet
koronasituasjonen bør tak for antall påmeldte settes til 200. Tidligere
år har påmelding vært gratis, men i år settes kontingenten for
konkurranseklassen til kr. 50.
Bootcamp
DL ønsker å lage en skikkelig tøff bootcamp for treningsglade
Rørosinger ila. våren, avhengig av koronasituasjonen. Av utstyr trengs
enkle ting som bildekk, traktordekk, tau, o.l. Trenger ikke stort
budsjett. DL ser nærmere på dette og setter av en liten sum til
arrangement.
Fotballskole e.l.
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Rørosbanken ønsker å lage et arrangement for barn (alder ca. 8-14 år)
i samarbeid med Lyn Fotballklubb på Røros, som f. eks. fotballskole
våren 2021. DL og sportslig leder i RILFO møter Rørosbanken neste
uke.
Klubbkveld med foredrag
DL har i samarbeid med Sport1 begynt å planlegge en medlemskveld i
november med innleid foredragsholder (tidligere skiprofil). Styret
ønsker å sette av en liten sum til et slikt arrangement. DL jobber
videre med å innhente pris på foredragsholder samt mulig lokale. Alt
avhengig av koronasituasjonen.
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Oppfølging særgrupper
DL sender ut melding til særgrupper og kontaktpersoner om at
kontaktpersoner skal inviteres til gruppemøter.
Eventuelt
Smittervern og tiltak mht. korona
RIL Hovedlag er ansvarlig for tiltakene som gjøres i situasjonen, og det
må følges opp grundig i alle situasjoner i barne- og ungdomsidretten.
Det er utfordrende å følge opp alt, men det bør på nytt sendes ut
påminnelse om koronavettregler og retningslinjer til gruppene per
mail, samt på lag og grupper på Facebook. Det bør henges opp
plakater rundt hele banen på Øra, med mye desinfeksjonsmidler
tilgjengelig. Det kan også kalles inn til et møte ang. koronasituasjonen
og retningslinjer utover høsten. Styre og DL følger opp.
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