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Sak nr.
98/20

Sak/vedtak

Ansvar

Frist

DL

Uke 37

Velkommen fra styreleder og godkjenning av protokoll fra møte 8/20

Protokoll fra møte 8/20 godkjent. Protokoller fra siste møter signeres
ved neste anledning.
99/20

100/20

Generelt – Siden sist
• Skistuggu
Hovedstyret ønsker en oversikt over hvordan det nye
Skistuggustyret har kommet i gang med organisering og fordeling
av oppgaver. DL undersøker videre.
• Bane på Øra i dårlig stand. (Øra 1). Noe må gjøres med banen
dersom den skal kunne brukes til fotballaktivitet neste år. DL tr
kontakt med RILFO for å fortsette arbeidet med årshjul og arbeid
med anlegg.
• Snøproduksjonsanlegg
Rørene som ble antatt å ligge i container er borte. Vegar sjekker
opp, men tror de kan ligge på Os. Ang. selve anlegget har ikke RIL
bruk for det, og ønsker å selge. Ved salg av anlegg vil det ila. de
første 30 årene vil RIL måtte betale tilbake spillemidler. Ila. de 10
første årene gis ingen reduksjon i tilbakebetalingen. Må søkes via
fylkeskommunen.
Kompressorer er for øvrig i dårlig forfatning og trenger service.

Vegar

Økonomistatus
Regnskap for januar-juni er klart. Koronastøtten for 12. mars-31.
august er ikke kommet inn i regnskapet (i overkant av 500 000,-), og
fine tall fra bobilsesongen trekker også regnskapet i en positiv retning.
Et foreløpig underskudd er per nå ikke stor grunn til bekymring.

Linn-Eva
¨
Det ryktes at halleien i Verket går opp.
Linn-Eva sjekker opp et evt. møte ang. halleie

101/20

Koronastøtte og tiltak
DL har sendt ut et skriv til gruppeledere og sportslig ledere ang.
koronasituasjonen og tiltak pr. september 2020. Dette er også
publisert på nettsidene. Verket har sendt ut påminnelse om regler for
bruk av anlegget til gruppeledere. Dette er lagt til på nettsidene. DL
sender ut en oppfølgingsmail for å spørre på status.

DL

RIL søkte 31. august 2020 om kompensasjon fra krisepakken for
frivillige organisasjoner som har betydelig inntektsbortfall fra
arrangement eller annen spesifisert aktivitet. Totalt
søknadsbeløp var på 733 500 kroner, og totalt
kompensasjonsberettiget beløp var på 513 450 kroner (70
prosent av søknadsbeløpet). 513 450 kr. er innvilget.
Etterspørre rutiner fra RILFO i forbindelse med koronatiltak.
102/20

Årets ildsjel
Forslag til representanter for prisen som årets ildsjel ble diskutert.
Styreleder har sendt inn forslag.

103/20

Øraprosjektet
Det er tidligere i 2020 gjort en undersøkelse blant gruppene for hva
som kan gjøres på Øra for å utbedre aktivitetstilbudet. Det er satt ned
en gruppe som skal jobbe med prosjektet. Styreleder går gjennom
presentasjon hvor bakgrunn for prosjektet, forslag til
aktiviteter/anlegg samt kostnader og finansiering blir presentert. Det
er mange forslag til aktiviteter og installasjoner som kan investeres i
på Øra. Å gå fra Øra stadion til Øra Aktivitetspark kan potensielt samle
flere rundt området og legge til rette for aktivitet i større grad enn i
dag, og vil også gi et bedre tilbud for familier med barn og ungdom
som er tilreisende til Røros, også i forbindelse med bobilcampen.

DL

Styreleder
Styret er positiv til forslag og presentasjon.
Styreleder kaller inn til møte for Øraprosjektet for videre behandling.
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Bobilparkering
Permanent drift og utvikling
Søknad sendt og mottatt. Går inn for å flytte Litjmoen om vi får lov.
Julemarked
Samme pris som tidligere (per natt): 450 kr m/ strøm, 350 kr u/ strøm
Rørosmartnan
Nye priser for 2021 (per natt): 495 kr m/ strøm, 395 kr u/ strøm
Røros Parkering
Røros Parkering er interessert i å fortsette samarbeidet med RIL for
dagparkering. Etter avtalen for 2020 ble det i august utbetalt i
underkant av 14 000,- etter sommeren. Hovedstyret ønsker ikke å

fortsette avtalen da det kan være potensiale for større inntekt ved
egen drift. DL videreformidler til RP.
105/20

DL

Oppfølging særgrupper
Orientering
Jobber fortsatt med O-kart, og det sendes inn nye søkner for
spillemidler ang. utbedring av O-kart. Kommer fortsatt ingen vei med
Møllmannsdalen.
Håndball
Det er opprettet et samarbeidslag med Ålen (J16).
RIL har mottatt spørsmål om det er interesse for å holde en ny
håndballskole i regi av Nøtterøy Håndballklubb, men muligens i en litt
mindre skala grunnet koronasituasjonen.
Fotball
Etterlyser sponsormidler og hvor mye de kan budsjettere med.
Etterlyser hvor Vippspenger er etter kontoene ble avviklet. DL sjekker
opp.
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Overføring av midler til særgrupper
Det mangler å føre over sponsormidler til gruppene for 2020. DL
følger opp, og starter med å føre over kr. 10 000 til hver av gruppene
fra sponsorpotten.
Behandling av søknad om støtte til landslagssamling
Utøver fra Røros IL Turn samt trener har søkt RIL Hovedlag om
sponsorat for landslagssamling. Hovedstyret sponser med kr. 2500,
med krav om bruk av RILs bekledning med alle hovedsponsorer
representert, samt en rapport etter samling. Enstemmig vedtatt. DL
videreformidler svar fra styret.
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Kommunikasjonsstrategi
Utgår til neste møte.
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Bemanningsbehov 2021
Daglig leder
Lønn er ikke justert siden 2015. Hovedstyret kommer med nytt
lønnsforslag gjeldende fra 1. oktober 2020.
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