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Protokoll fra styremøte i Røros Idrettslag 
 

Møtenummer: 10/20 

Dato: 19. oktober 2020   

Kl: 20.00-22.00   

Sted: Ren Røros   

 

Til stede: Styreleder Vidar K. Grind, nestleder Vegar Harborg, styremedlem Linn-Eva 

Kolstad, varamedlemmer Randi B. Aas og Per Erik Sandnes   

Forfall: Styremedlem Tonje Sjøvold   

 

Sakliste 

 

Vedtakssaker:  

 

Sak 110/20 Godkjenning av protokoll fra forrige møte 

Sak 111/20 Økonomisk oversikt pr. 30.06.20. 

Sak 112/20 Garasje Øra 

Sak 113/20 Gjøre Øra vinterklar 

Sak 114/20 Status RILFO’ 

Sak 115/20 Status Skistuggu 

Sak 116/20 Manglende verv 

Sak 117/20 Langegga lysløype 

Sak 118/20 Parkering bobil 

 

Orienteringssaker:  

 

O-sak 1 Svar på søknad om tilskudd idrettsformål 

O-sak 2 Svar på søknad om inndekning lån – Evensenegga 

O-sak 3 Øraprosjektet 

O-sak 4 Gruppeledermøte 

 

 

Møteplan styret 2020 

 

Møte 11/20: Onsdag 18.11.20 kl. 19.00 

Møte 12/20: Onsdag 16.12.20 kl. 19.00 
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Vedtakssaker 

Sak 110/20 Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte 

 

Bakgrunn:  Protokoll fra møtet 9. september 2020, utsendt 21. september 2020. 

Ingen merknader innkommet. 

 

Følgende vedlegg til saken: Protokoll styremøte 9-20.pdf 

 

Vedtak: Protokollen godkjennes. 

 

 

 

Sak 111/20 Økonomisk oversikt pr. 15. oktober 2020 

 

Bakgrunn:  Regnskap er nå helt klart første halvår. Kompensasjonen på kr. 513 000 fra 

krisepakken for arrangementer holdt mellom 12. mars og 31. august ble ikke 

utbetalt før i september, og sammen med positive tall fra bobilsesongen i 

senere sommermåneder ser tallene for 2020 så langt bra ut. Ellers er det store 

utgifter til regnskap og revisjon samt større lønnsutgifter enn før. Daglig leder 

orienterer. 

 

Følgende vedlegg til saken:  Regnskap RIL total Q1-2 2020.pdf 

    Regnskap RIL hovedlag Q1-2 2020.pdf 

 

Vedtak: Tatt til etterretning.  

 

Annet: Nye nettbrett trengs. DL sjekker utstyr liggende. 2 nye iZettle terminaler er bestilt.  

 

Sak 112/20 Garasje Øra 

 

Bakgrunn:  Garasjen på Øra tåler mest sannsynlig ikke en vinter til, og noe må gjøres. Det 

har flere ganger vært observert barn på taket av garasjen. Om noen går på taket 

nå, så er det fare for at de faller igjennom og skader seg. Det stilles spørsmål 

om RIL kan rive garasjen på dugnad. Kommunen sier at en garasje kan rives 

uten å søke dersom følgende vilkår er oppfylt:   
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RILFO har gått inn sponsoravtale med Røros Entreprenør. Sponsoravtale 5 år a' 5.000 kr/år 

med plakat på Øra, hvorav jobben med å fikse taket dekker de to første årene. Hovedstyret er 

skeptisk til at summene alene dekker renovering av garasje, og mener at det trengs et større 

arbeid for å få en ordentlig garasje. 

 

Forslag til vedtak: Garasjen rives, og en av containerne som i dag står i Langegga flyttes til 

Øra. Verdier i garasjen flyttes inn i container. Det settes av 25 000,-. Dette skal dekke flytting 

av container, riving og resirkulering av garasje. 

 

Hovedstyret går i ny dialog med RILFO før endelig vedtak fattes.   

 

Sak 113/20 Gjøre Øra vinterklar 

 

Bakgrunn: Det er behov for å gjøre øra vinterklar. Vann til bobil og kiosk stenges. Mål må 

flyttes. Kiosk ryddes og vaskes. RILFO er ferdig med sesongen denne uken og planlegger å 

rydde inn div. utstyr da.  

 

Vedtak: Jobben utføres som årene tidligere. Bortsett fra at Bobil administrator tar ansvar for 

vann til kiosk og ved Litjmoen. Sjekk med styret i RILFO at de har en plan for arbeidet. 

 

Sak 114/20 Status RILFO 

 

Bakgrunn:  Røros IL Fotball kan trenge noe bistand fra Røros IL Hovedstyre og/eller 

administrasjon for å få en noe bedre situasjon i gruppa. Rydding og 

vedlikehold må også på plass, spesielt mht. rehabilitering av bane.  

 

Vedtak: Røros IL Hovedstyre vier noen timer av DLs rolle per uke til direkte bistand for 

RILFO ut mars 2021. Timene føres for oversikt. Daglig leder setter en målsetting sammen 

med RILFO styre og representant fra RIL Hovedstyre, hvor målet er at RILFO skal være mer 

selvgående etter årsmøtet 2021.  

 

Sak 115/20 Status Skistuggu 

 

Bakgrunn: Hovedlaget ønsker å få en oversikt over status på drift samt en fremdriftsplan for 

dugnadsarbeid og inntjening. Vegar og DL orienterer. Hovedstyrets oppfatning er at driften 
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må stabiliseres noe, og dugnadslister må på plass uten å måtte benytte seg av betalt 

arbeidskraft i kaféen.  

 

Følgende vedlegg til saken: Regnskap RIL Skistuggu Q1-2 2020.pdf 

 

Vedtak: Daglig leder går i dialog med Skistuggu-utvalget og etterlyser fremdriftsplan for 

dugnadsarbeid og planer for Skistuggu, samt informasjon om brøyting, økonomistyring, 

utleie og avtaler. DL kan evt. bistå med hjelp til div. administrasjon ved behov.  

 

Sak 116/20 Manglende verv 

 

Bakgrunn:  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. Per i dag mangler 

kontrollkomité leder og medlem. Turn og ski mangler leder og er innstilt på å 

holde det slik frem mot årsmøtet 2021. Et forslag er å kontakte Rørosbanken 

for bistand til å fylle verv i kontrollkomité.  

 

Vedtak: Rørosbanken kontaktes.  

 

Sak 117/20 Langegga Lysløype 

 

Bakgrunn:  Langegga lysløype er endelig ferdigstilt med nytt lysanlegg. Videre bør det 

legges en plan for finansiering og sponsormidler, samt et arrangement for 

åpning av lysløype. 

 

Arbeidet har gått fort takket være flere ivrige bidragsytere. John Bjørgård har 

ledet arbeidet. Gravinga v/ Jan Tamnes gikk raskere enn ventet, og Stein 

Gullikstad og Lars Tønset har jobbet utrolig mange timer for å koble opp 

stolpene. Det ble gjort et godt forarbeid, og 41 stolper ble reist på to kvelder. 

Dialogen med hytteeiere er god.  

 

Vedtak: Åpningsarrangement legges til 9. november. RIL inviterer hovedsponsorer og evt. 

ordfører, og lager en konkurranse i løypa. Vedr. finansiering kan RIL sette deler av løypa 

eller ulike stolper, samt områder for standplass/speakerbod e.l., for salg til både bedrifter og 

evt. privatpersoner. Sistnevnte forslag må utarbeides noe mer.  

 

Sak 118/20 Parkering bobil 

 

Bakgrunn:  a) Denne saken sees i sammenheng med Øraprosjektet.  

  b) Tilgjengelighet på parkering v/ mye nedbør (Vegar orienterer) 

 

a) Utvikling av Øra vil kunne gjøre bobiltilbudet mer attraktivt. 425 000 av overskuddet 

av bobil inntektene settes av til å realisere tidligere foreslåtte tiltak: 

 

Hinderløye/utegym/parkour, Buldrevegg, 2x bordtennisbord, Frisbeegolf, Stupetårn 

på gjettjønna, løpebane i grus og div forbedringer av området. Mål om å realisere 
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dette innen juni 2021. 

 

Vedtak: Prosjektet presenteres i prosjektgruppa. Detaljert finansieringsplan utarbeides om 

prosjektet støttes der. Tas tilbake til styret for endelig vedtak.  

 

 

Orienteringssaker 

O-sak 1 Svar på søknad om tilskudd idrettsformål 

Følgende vedlegg til saken:  Svar på tilskudd om idrettsformål.pdf 

 

Røros IL tildeles kr. 110 645 fra Røros Kommune.  

 

O-sak 2 Svar på søknad om inndekning av lån – Evensenegga 

Følgende vedlegg til saken:  Svar på søknad om inndekning av lån - Evensenegga.pdf 

 

Røros IL søkte høsten 2020 Røros Kommune om inndekning av lån for Evensenegga, bl. a. 

pga. av den store nytteverdien anlegget har for skoler, barnehager, nasjonalparksenteret og 

hele Doktortjønnområdet gjennom hele året. Røros Kommune avslår søknaden. Se grunnlag i 

vedlegg. 

 

O-sak 3 Øraprosjektet 

Saken sees i sammenheng med sak 9. 

 

O-sak 4 Gruppeledermøte 

Mandag 26. oktober kl. 19.30. Styremedlemmer fra hovedstyre deltar om ønskelig.  

 

 

Dato: 21. oktober 2020 
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Anne Luksengård Mjelva 

Daglig leder 


