
 

Styremøte 07/20 

 

Dato/klokkeslett: 

1.juli 2020 / 19:00-22:15 

Sted: 

Skistuggu 

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) 

Forfall: 

 

 

 

Protokoll sendt:  

2.juli 2020 

Arkivert: 

 

 

Nødvendig dokumentasjon er sendt ut til styremedlemmer i forkant av møtet. 

Sak nr.  Sak/vedtak Ansvar 

73/20 Godkjenning og signering av protokoll fra forrige møte.  

Vedtak: Protokollen ble godkjent og signeres på neste møte 

Styreleder/ 

DL 

74/20 Oppsummering gruppeledermøte i juni 

Styreleder refererte fra gruppeledermøtet. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  

1) Prosjektgruppa for Øra bør holdes nede på et minimum. Fra 

hovedstyret ble Vidar, Vegar og Mate oppnevnt. I tillegg 

ønskes en kvinne fra hovedstyret. 

2) Draktnavn på spillerdrakter tillates først fra 16 år. Gjelder 

alle særgrupper.  

3) Det skal ikke kreves at unger under 10 år skal stille med egen 

ball på trening, dette er utstyr som særgruppen/klubben skal 

stille med. Det skal være lik praksis i alle særgrupper.  

4) DL kaller inn særgruppene til et møte for planlegging og 

koordinering av treningstid for skoleåret 2020/21 i 

august/september. 

5) Det bør gjøres tiltak for å rekruttere flere med 

innvandrerbakgrunn til å delta i Idrettslagets aktiviteter. Å 

utarbeide en brosjyre kan være et tiltak, å etablere en 

fadderordning et annet. 

Styreleder/  

Gruppeledere 

/ DL 

75/20 Økonomistatus 

DL gjorde en gjennomgang av den økonomiske situasjonen 

basert på den presentasjonen som var utsendt før møtet. 

Vedtak: Styret var godt fornøyd med å få presentert et regnskap 

for Q1 og er tilfreds med tallene. Det forventes at 

halvårsresultatet gir mer tydelig bilde på hvordan den reelle 

økonomiske situasjonen er, siden koronapandemien bla har utsatt 

utsendelse av aktivitetsavgifter og avlyste arrangementer som 

man fikk refundert i 2.kvartal.  

1) Tallene viser et samlet driftsunderskudd på ca. 259 tusen i Q1 

Styreleder/ 

DL 

 



 

2) Stort sett alle grupper/utvalg har et negativt resultat, med 

unntak av o-gruppa og bobil som leverer pluss. 

3) Likviditeten er likevel god i alle grupper. 

4) Gjelda er så langt i 2020 redusert med 79 tusen kroner og er 

nå totalt på 1,97 mill kr.  

5) Vi har fortsatt ikke mottatt formell henvendelse om 

spillermiddelutbetalinger. Når disse kommer på konto skal de 

benyttes slik: 

• Spillemidler Langegga lysløype (kr. 700.000,-) brukes til å 

nedbetale restlånet på kr. 648.000,-. Restbeløpet styrker 

Langegga-kontoen for å dekke fremtidige kostnader. 

• Spillemidler Øra lys på kr. 365.000,- brukes til å nedbetale på 

Øra-lånet. Restsaldo er da ca. 275.000,-. 

76/20 Bemanningen i sommer 

Det er engasjert to sommervikarer som skal ha oppgaver både 

med Øra og bobil. Når det gjelder daglig ledelse går Roar ut i 

ferie fredag 3.juli, mens Anne er tilbake fra permisjon 3.aug. 

Vidar er i dialog med Anne om stillingsinnhold, omfang, 

arbeidssted og kontordager på Røros. Anne og Roar har noe 

overlapping i uke 34 og 35. 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning 

Styreleder/ 

DL 

77/20 Fordeling av oppfølging av særgruppene 

Det oppnevnes kontaktpersoner fra hovedstyret som skal være 

bindeleddet mellom særgrupper/utvalg og hovedstyret.  

Vedtak: Vidar (Bobil, Volleyball), Linn-Eva (Håndball), Randi 

(Skistuggu), Vegar (Anlegg, Ski), Mate (Idrettsskolen, 

Orientering), Tonje (Fotball), Per Erik (Turn, Skiskyting). 

Styreleder / 

Styre-

medlemmer 

78/20 Allidrett sommer 

Styreleder orienterte i samarbeid med Dagfinn Moen og Mate 

Maraca om et godt initiativ i fotballgruppa som skal foregå hver 

ukedag i juli måned. 

Vedtak: Hele det økonomiske ansvaret for tiltaket legges til 

fotballgruppa. Det er viktig at det holdes kontakt regnskapsfører 

slik at fakturering, lønnsutbetalinger osv. skjer i henhold til 

rutiner og retningslinjer. 

Fotball-

gruppa /  

Styreleder 

79/20 Skistuggu 

Leder av Skistugguutvalget Dagfinn Moen orienterte om sine 

tanker for en videre utvikling av Skistuggu.  

Vedtak:  

1) Eventuelle utviklingstiltak på Skistuggu må ses i sammenheng 

med andre store prosjekter som RIL står oppe i for tiden, som 

Øra og Langegga. Det må lages en konkret oversikt over ønsker 

og behov, det må lages investerings- og driftsbudsjett og en 

fremdriftsplan. Dette legges frem for hovedstyret etter å ha blitt 

behandlet i Skistuggustyret.  

Leder 

Skistuggu-

utvalget /  

Styreleder 



 

Mindre innkjøp som stekeovner, oppvaskmaskin, vannkoker, 

kjøkkenutstyr mm kan handles inn og betales fra 

Skistugguutvalgets egen konto.  

2) Sommeren 2020 forsøker vi med sommeråpent onsdag kl. 16-

20 (middagsservering med f eks rømmegrøt i tillegg til kaffe og 

biteti) og søndag kl. 11-15 (kaffe og biteti). Målet er å åpne 

søndag 12.juli, eller så snart som mulig etter den datoen. Det bør 

være to på jobb og oppgaven passer som sommerjobb for 

ungdom. Dette bekjentgjøres gjennom å sende mail til RIL sine 

medlemmer. Skistugguutvalget holder tak i oppgavene. 

80/20 Utstyr for vedlikehold av anlegget på Øra  

Vedtak: Saken utsettes  

Styreleder 

81/20 Valgbarhet av personer med engasjement/ansettelse i Røros 

IL 

Vedtak: Saken utsettes 

Styreleder  

82/20 Skilting av Øra bobilcamp 

Vedtak: Vidar følger opp saken med veimyndighetene 

Styreleder 

83/20 Bobilfondet 

Vedtak: Beløpene overføres fra bobilkontoen. 

1) Fotballgruppa tildeles kr. 5.000,- til tiltak øremerket G16. 

2) Fotballgruppa tildeles kr. 7.500,- til tiltak Artut i juli – 

allidrett med fotballfokus i juli måned 

DL 

 

 

 

    

Tonje Sjøvold/styremedlem  Mate Maraca/styremedlem 

 

 

    

Vegar Harborg/styremedlem  Linn-Eva Kolstad/styremedlem 

 

 

    

Vidar Kojan Grind/styreleder  Roar Aksdal/daglig leder 
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