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Protokoll til styremøte i Røros Idrettslag 
 
Møtenummer: 1/22 
Dato: 10. januar 2022   
Kl.: 20:00 – 22:00   
Sted: Ren Røros, Osloveien 16b 
 

 
Til stede: Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlem Mathias 
Berg, Tonje Sjøvold og Linn-Eva Kolstad, varamedlem Stein Petter Haugen og 
Randi Buseth Aas og daglig leder Mari Grønnerøe. 
 
 
Sakliste 
 
 
Orienteringssaker:  
 
 

O-Sak 1/22 Orienteringssak- Stilling som inkluderingskoordinator 
O-Sak 2/22 Orienteringssak- allidrett/idrettsskole status  
O-Sak 3/22 Valgkomiteen jobber med valg og gjenvalg  
O-Sak 4/22 Planer 125-årsjubileum 
 
 

Vedtakssaker:  
 
Sak 1/22 Protokoller fra 2021  
Sak 2/22 Økonomi  
Sak 3/22 Corona  
Sak 4/22 Flyttbart lydanlegg 
Sak 5/22 Samarbeid folkehøgskola  
Sak 6/22 Status Øra- prosjektet  
Sak 7/22 Reguleringsplan Øra  
Sak 8/22 Frisbeegolf: Planer for utvikling sesongen 2022  
Sak 9/22 Årsmøte og årlige møter  
Sak 10/22 Sommerhjelp 2022 
Sak 11/22 Eventuelt 

 
 

Møteplan styret:  

• Mandag 7. februar 

• Onsdag 2. mars 

• Mandag 21. mars (årsmøte) 
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Orienteringssaker 
 

 
 

O-Sak 1/22 Orienteringssak- Stilling som inkluderingskoordinator 
 

Daglig leder orienterer om at det i samråd med Røros Kommune er lyst ut en stilling 
som inkluderingskoordinator, med søknadsfrist 05.01.22. Dette er en prosjektstilling 
for 2022, med ansettelse fortløpende. Ca.40/60% arbeidsforhold. Begge parter vil ha 
personalansvar. Søkt og fått bevilget midler fra Bufdir som dekker lønn. DL ønsker 
innspill på konkrete arbeidsoppgaver som denne personen kan ha ut fra 
søknadsutlysningen.  
 
 
O-Sak 2/22 Orienteringssak- allidrett/idrettsskole status  

 
Daglig leder orienterer. Kun tilbud for 5- og 6-åringene nå ut sesongen, pga. for lav 
deltakelse på øvrige grupper. 5-åringene stor gruppe på ca.30 stk., 6-åringene ca.13 
stk. møtende deltakere. Ønskelig med en kartlegging ila våren på hva som må til for 
å få opp øvrige grupper igjen. DL koordinerer arbeidet.  
 
 
O-Sak 3/22 Valgkomiteen jobber med valg og gjenvalg  
 
Styreleder orienterer. Utfordring å få rekruttert. Nestleder og leder vanskeligst. Går ut 
flere samtidig her i hovedlaget. Styreleder stiller til valg ett år til (siste) for å gjøre 
ferdig modulene på Øra. Nestleder stiller på valg for 2 år til. Jørgen Tronsmed tar en 
prat med resten av hovedstyret. 

 
 
O-Sak 4/22 Planer 125-årsjubileum 
 
Jubileumsår 2022. 125 år 5.desember 2022. DL ønsker innspill til hvordan vi kan 
feire dette. Orienterte også om dette og tok imot innspill på gruppeledermøtet 
15.desember 2021.  
 
Ønskelig med dryss gjennom hele året, kanskje klarer vi å ha et arrangement hver 
måned gjennom hele året. Oppfordre særgrupper til å arrangere jubileums 
arrangement (med utgangspunkt i planlagte arrangement). Fint om arrangementene 
kan fordeles litt utover. 
 
Forslag: 
Januar- Nyttårsturnering volleyball (Avlyst pga. covid) 
Februar: ? 
Mars: Mini-VM ski, håndball-skole og volleyballturnering (solsnu turnering) 
April: ? 
Mai: Åpningsarrangement RC-bane 
Juni: Bergstadcup 
Juli: Orientering 1.juli og Åpning frisbeegolfbane 
August: Sandvolleyball Volleyballens dag 
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September: ? 
Oktober: Yngres cup 
November: ? 
Desember: bursdagsfeirig. Aktivitetsdag på øra? Skistuggu. 
 
Andre aktiviteter: Oppvisning turn? Skiskyting? 
 
- Daglig leder koordinerer jublieumskomitee 
- Daglig leder kaller inn redaksjonskomité 
- Styreleder sjekker jubileumsartikler 
 
 

 

 
Vedtakssaker 
 
 
Sak 1/22 Protokoller fra 2021  
 
Bakgrunn:  Sjekk at alle protokoller fra 2021 er godkjent og publisert. Protokoll 7/21 

og 8/21 er av ulike årsaker ikke godkjent og publisert. DL går gjennom 
punktene som ikke er avklarte. 

 
Vedtak: Protokoll fra oktober og november sendes ut for godkjenning, og 

publiseres fortløpende. DL prioriterer denne jobben. 
 
 
 
Sak 2/22 Økonomi 
 
Bakgrunn:  Daglig leder går igjennom økonomien i idrettslaget. Ventes høye 

strømregninger. Fått strømregningene for november på ca. 20 000,- 
fordelt på anleggene. Det jobbes med en kompensasjonsordning for 
idrettslag mtp.strømforbruk. 

 
DL og regnskapsfører er i dialog for å ferdigstille regnskapet for Q4 
2021. 

 
Vedtak: Økonomi godkjennes. DL går i dialog med regnskapsfører for å sikre at 

årsregnskap blir klart i god tid til årsmøtet. 
 
 
Sak 3/22 Corona 
 
Bakgrunn:  Covid-19 og koronarestriksjoner preger fortsatt aktivitetsnivået og gir 

føringer for gruppene. Det er blitt sendt ut godt med informasjon til 

særgruppene. Gjeldene føringer er maks.20 stk. på treninger 

innendørs, noe som i særlig grad berører Mini-Håndball, Gymlek og 

Idrettsskola- da de overskrider antallbegrensningen. Gymlek og 
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Idrettsskola flytter ut og Mini-håndball fordeler seg på to hallflater. Er 

det andre ting vi må gjøre? 

Ny kompensasjonsordning fra 1.november - 31.desember 2021. 
Gruppene er informert. DL sender purring til gruppene slik at vi får med 
mest mulig her. DL søker samlet- frist 18. januar. 

 
Vedtak: Daglig leder har gjort en veldig god jobb med å informere om hvilke 

regler som gjelder, fortsetter med samme informasjonsflyt. 
 
 
Sak 4/22 Flyttbart lydanlegg. 
 
Bakgrunn:  Som et resultat av at både Fotball- og Skigruppa søkte på midler for å 

få dekt kostnader ifbm.lydanlegg, vedtok hovedlaget at det skulle 
undersøkes om man kunne gå til anskaffelse av et flyttbart lydanlegg. 
Dette er nå undersøkt, og det konkluderes med at det ikke lar seg gjøre 
å kombinere et flyttbart anlegg mellom Øra og Langegga.  

 
 
Vedtak: Skigruppa får innvilget sin søknad om støtte til nye høyttalere for 

lydanlegg på 10-15 000,-. DL orienterer skigruppa og etterspør et 
konkret pristilbud. Styreleder henter inn tilbud til lydanlegg til Øra, og 
legger inn i budsjett for 2022. (120 000,-). 

 
 
Sak 5/22 Samarbeid folkehøgskolen 
 
Bakgrunn: Onsdag 5. januar ble det gjennomført møte med folkehøgskolen (Aud, 

Kjell, Hans Petter) og RIL (Vegar, Linn-Eva, Vidar). Folkehøgskolen 
presenterte planene og RIL planene i Øra- prosjektet. Møtet bekreftet 
at vi kan samarbeide på flere områder i fremtiden. Det er ønskelig med 
et oppfølgingsmøte for å konkretisere områder der vi kan samarbeide. 
Hans Petter og Aud stiller på vegne av folkehøgskolen. Vi trenger noen 
fra RIL. 
 

Vedtak: Vidar, Linn- Eva, Stein Petter og Tonje representerer RIL ved 
oppfølgingsmøtet med folkehøgskolen. Styreleder sender invitasjon.  

 
 Aktuelle områder for samarbeid; Resepsjon bobil, vaktmester Øra/ 

folkehøgskolen, garderobe bobil, garderobe idrett, tjenester for å øke 
kvalitet på tilbudet bobil samt tjenester for å øke kvalitet på tilbudet 
idrett/besøkende. 

 
 
Sak 6/22 Status Øra- prosjektet 
 
Bakgrunn:  Presenterer oppdatert status av Øra prosjektet. Hovedfokus på de 4 

elementene det er søkt støtte til; 
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- Skatepark (594 607,-) 

- Buldrevegg m/klatrestein (526 228,-) 

- Multisport ballbinge (598 287,-) 

- Pumptrack (595 289,-) 

 
Vedtak: Prosjektene finansieres med sponsormidler, overskudd bobil, støtte 

nærmiljøanlegg (50% av totalkostnad) og lån. Total kostnad ca. 2,4 mil. 
Se oversikt ovenfor.  

 
Skatepark kan være i veien for fremtidig klubbhus der plasseringen er 
satt nå. Alternativ plassering ble diskutert, og ser flere muligheter her. 
Endelig plassering av skatepark blir vedtatt på neste møte. 

 
 
Sak 7/22 Reguleringsplan Øra 
 
Bakgrunn:  Avtaleforslag med Norconsult er sendt ut.  
 

Følgende vedlegg til saken:  
Tilbud planfase øra.pdf 

 
Vedtak: Vi signerer avtalen, og fortsetter arbeidet. 
 
 
Sak 8/22 Frisbeegolf: Planer for utvikling sesongen 2022 
 
Bakgrunn: Det er tidligere besluttet å sette av midler på budsjettet for 2022 til 

frisbeegolf prosjektet. Sjekk vedlegg for detaljer for videreutvikling. 
 

Følgende vedlegg til saken:  
Utvikling 2022 - Røros-IL-Diskgolfbane.docx 

 
Vedtak: Planene i vedlegget godkjennes. Forslag til videre fremdrift; Avtalt med 

Mats Thun Hjorthol at planene han har skrevet sendes til hovedlaget for 
godkjenning og videre behandling. Dette sendes deretter til kommunen 
(kultur og fjellstyre) og Statskog. Kultur må legge dette inn som et 
anlegg i anleggsplanen. Statskog og fjellstyret må godkjenne 
videreutvikling av planene.   

 
 
Sak 9/22 Årsmøte og årlige møter 
 
Bakgrunn:  Sjekker status på forberedelser til årsmøte og fordeler oppgaver som 

må på plass. 
 
Vedtak: DL leder arbeidet for forberedelser til årsmøte. DL purrer på gruppene 

slik at annonse for Årlige møter 2022 kan sendes ut. Annonsert i 
Arbeidets rett og sosiale medier i etterkant av møtet. Frist for å avholde 
årlige møter er 28. februar. 
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Sak 10/22 Sommerhjelp 2022 
 
Bakgrunn:  Annonse som ligger ute (fra sommeren 2021)- se link; 

http://roros-il.no/index.php/component/content/article/32-blog/roros-
il/68-sommerjobb-i-roros-idrettslag?Itemid=101 

 
 Forslag om at arbeidet deles opp i flere stillinger. 
 

- Grøntområde (fleksibel arbeidstid) 
- Bobilvært (turnus) 
- Renhold  

 
 
Vedtak: Annonse endres så snart som mulig, slik at det blir 3 forskjellige 

stillinger. 
 
 
Sak 11/22 Eventuelt 
 
 

http://roros-il.no/index.php/component/content/article/32-blog/roros-il/68-sommerjobb-i-roros-idrettslag?Itemid=101
http://roros-il.no/index.php/component/content/article/32-blog/roros-il/68-sommerjobb-i-roros-idrettslag?Itemid=101

