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Møtereferat 
Styremøte Rilfo: 23.03.23 på teams 
Til stede: Anita, Lars, Jones, Ann Karin, Monica, Ståle B, Trond Morten og delvis Odd Roar 
Kl 20 – 22 
Referent: Monica Knutsen 
 
 

SAK INNHOLD Ansvarlig 
1 Situasjonen rundt hovedlaget 

Viser til mediesaker rundt Røros IL, med opprydding i styret og 
økonomien som ikke blir godkjent før ekstra gjennomgang. Kun en 
sak på årsmøtet – valg. Utover dette blir det et ekstraordinært 
årsmøte i løpet av april.  

Anita 

2 Klær til trenere/lagledere  
Trond Morten har satt opp en oversikt over hva trenere og 
lagledere har fått tidligere. I 2021: 36 000 for trenere og 9 000 
for lagledere.  
Vedtak: Pga den økonomiske situasjonen i RILFO, så gjelder 
kjøp av klær kun til ungdomsfotballen fra 13 år og oppover. 
Hovedtrenere (inntil 2 stk) og lagleder (1 stk).  
Resterende får 30% rabatt på kjøp av klær hos Sport 1.  
Leder i rilfo tar med dette i infoskriv til trenere og lagledere. 

Jones 

3 Infoperm til lagledere – oppdatere digital versjon, samt perm. 
Kopiere og levere til alle lagledere, som selv må oppdatere innholdet. 
Anita informerer om dette i infoskrivet.  

Jones/Lars/Monica 

4 Manglende roller: 
Materialforvalter, Arrangementutvalg, 1 stk valgkomite, 
kvalitetsklubbansvarlig, politiattestansvarlig, fairplay, sponsor og 
dugnad 
Anita har to navn på mulige roller inn i RILFO. Anita kontakter disse 
og oppdaterer felles-oversikten over alle som er spurt.  

Alle 

5 Søknad om støtte til cup på Malvik i april Jenter 8/9 – 100 kr pr 
spiller 
Det er planlagt en dato for kick-off til de yngste på Røros. 
Vedtak: Vi dekker ikke deler av kostnadene til cup på Malvik for 
jentene, da det er planlagt en felles kick-off på Røros. 

Anita/Odd Roar 

6 Spond eller facebook – kommunikasjonskanal for lagene 
Rilfo skal være deltager i gruppene til samtlige lag i RILFO. Dette er vi 
pålagt fra kretsen.  
Forslag: Ansvarlig i barnefotball, ungdomsfotball, seniorfotball kan 
være inne i de ulike lagene. Anita tar en prat med Odd Roar om 
denne oppgaven, som delegerer til sportslig utvalg. 

Anita/Odd Roar 

7 Bergstadcup – forslag fra Kjetil om at styret bidrar med å 
kontakte klubber for påmelding til cupen. 

Monica/Ann 
Karin 
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Monica ser på oversikt fra Kjetil og deler oppgaven med Ann 
Karin. Oppdatere tilbake til bergstadcup-komiteen.  
Robert H og Kjetil jobber med arenasponsorer på øra i forbindelse 
med Bergstadcupen. 

8 Sponsor: 
Vi skal ha et fokus på å oppdatere blant annet skilt på øra, som gir en 
stabil inntekt til fotballgruppa. Lars W fremla en oversikt med ulike 
typer spons-valg for bedrifter til ulike priser.  
Trond Morten tar en dialog med Anita Sivertsgård i forkant. 

Lars/Trond 
Morten 

9 Prioritert innkjøp: 2 stk robotklippere må kjøpes inn for å ivareta 
banene på øra. Bør også etter hvert kjøpe inn klipper til ATV, men tar 
en dialog med hovedlaget om denne, da denne vil bli brukt til å 
ivareta hele anlegget. Det jobbes med spons for innkjøp av de 2 
robotklipperne.  
Vedtak: Rilfo vedtar å kjøpe inn 2 stk robotklippere 

Lars 

10 Kiosk på øra som settes nærmere tribunen: 
Jobbes for å få på plass en flyttbar kiosk, f.eks på henger, som skal stå 
nære tribunen. Dette er snakk om spons, så ikke noe rilfo skal betale. 
Anita kontakter Camilla Slettum for videre dialog rundt dette. 

Anita 

11 Løypemelding:  
Anita foreslår 26 april. Vi diskuterer nærmere angående innholdet. 
Monica reserverer møterom på Bergstaden til 26 april 

Anita/Monica 

12 Infoskriv: 
Daglig leder har en målsetting om å sende ut infoskriv i slutten av 
hver mnd til medlemmer i fotballgruppa. Informasjon fra sportslig 
sendes til Anita i forkant, så det blir med noe info fra de også.  

Anita/Odd Roar 

13 Eventuelt: 
- Kickoff: 7 mai 2023 for de yngste fra kullet 2016. I tillegg skal 

det arrangeres noen treninger på høsten for 2017 kullet 
- 15 – 17 mars 2024: Kickoff for ungdomsfotballen er allerede 

booket på Kyrksæterøra.  
- Husk jentesatsning midler – frist juni 
- Kyrksæterøra 2023 – faktura for baneleie og dommere skal 

faktureres kretsen. Lars må passe på at vi ikke får disse 
kostnadene inn på til RILFO. 

- Nytt lager for utstyr: Anita sjekker opp andre muligheter. 

Sportslig/Anita 

 


