Styremøte 06/20
Dato/klokkeslett:
4.juni 2020 / 20:00-21:45

Sted:
Øra

Deltok:
Vidar Kojan Grind (styreleder)
Mate Maraca (styremedlem)
Tonje Sjøvold (styremedlem)
Vegar Harborg (styremedlem)
Linn-Eva Kolstad (styremedlem)
Per Erik Sandnes (vara)
Randi Buseth Aas (vara)
Roar Aksdal (daglig leder)
Protokoll sendt:
8.juni 2020

Forfall:

Arkivert:

Nødvendig dokumentasjon er sendt ut til styremedlemmer i forkant av møtet.
Sak nr. Sak/vedtak
64/20
Godkjenning og signering av protokoll fra forrige møte.
Vedtak: Protokollen ble godkjent. DL sender ut info om hvilken
løsning som skal benyttes for å få signert protokoller.
65/20
Årsmøte og oppstart for nytt styre
Styreleder refererte kort fra årsmøtet, ønsket det nye styret
velkommen, hvor den enkelte gjorde en presentasjon av seg selv,
og informerte kort om styrerelevante forhold.
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning
66/20
Økonomistatus
DL gjorde en gjennomgang av den økonomiske situasjonen
basert på den presentasjonen som var vedlagt innkallingen.
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning
67/20
Personalstatus
DL gjorde tok en gjennomgang av hvem som er ansatt og/eller
engasjert i Røros IL for tiden.
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning
68/20

69/20

70/20

Anleggsstatus
DL gjorde tok en gjennomgang av status i de ulike anleggene
våre.
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning
Prosjekt Øra
Styreleder informerte om status i prosjektet basert på de to
presentasjonene som ble gjennomgått i årsmøtet. P
Vedtak: Prosjektgruppa skal revitaliseres og utarbeide en
prosjektplan med et investeringsbudsjett i løpet av året, med
ambisjoner om en realisering av oppstart i 2021.
Fotballgruppa ønsker å kjøpe en minibuss
Saksutredning ble utsendt som vedlegg til innkallingen.
Vedtak: Hovedlaget støtter vedtaket i styret i RILFO om at de
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71/20

72/20

kan gå i forhandlinger om å kjøp av en minibuss, forutsatt at
RILFO dekker alle kjøps- og driftskostnader selv og at bussen
også kan leies av de øvrige gruppene i Røros IL. Det må også
skaffes parkering innendørs vinters tid.
3´er baner på Øra
Styreleder
Saksutredning ble utsendt som vedlegg til innkallingen.
Vedtak: Hovedlaget innstiller på å gi RILFO tillatelse til å sette
opp 3er baner på Øra på den tidligere håndballbanen, forutsatt at
disse banene på et senere kan flyttes hvis Øra-prosjektet skulle
komme frem til en annen bruk av dette området, eller finne en
annen mer egnet plassering av 3er-banene. Det må også gjøres en
risikoanalyse av «vantet» rundt banen, hvor mange baner som
skal bygges og en plan for vedlikeholdet, spesielt gressklipping.
Møteplan
Styreleder /
Styremøter:
DL
• Ons 1. Juli 16:00 (sommeravslutning, befaring Øra,
myndighet og arbeidsfordeling hovedlag/særgrupper,
gjennomgang bestemmelser, sommerferieavvikling mm.)
• Ons 19. August 19:00 (Fortsettelse: myndighet og
arbeidsfordeling hovedlag/sægrupper)
• Ons 9. September 19:00
• Ons 21. Oktober 19:00
• Ons 18. November 19:00
• Ons 16. Desember 16:00 (juleavslutning)
• Ons 20. Januar 19:00
• Ons 24. Februar 19:00
• Tors 11. Mars 19:00 (siste forberedelser årsmøtet)
• Tors 18. Mars 19:00 (årsmøte)
I tillegg gjennomføres det ett gruppeledermøte før sommerferien
og to i siste halvår 2020. I tillegg avholdes det et kasserermøte ti
høsten, i tillegg til det som ble avholdt i mai.
Vedtak: Møteplanen ble vedtatt.

Tonje Sjøvold/styremedlem
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Vidar Kojan Grind/styreleder

Roar Aksdal/daglig leder

