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1 STATUS I GRUPPENE

• Aktivitet

• Koronasituasjon

• Hvordan har det påvirket aktiviteten/økonomien i 2021?

• Spørsmål?

• Videre planer og forventninger

KORONA – SMITTEVERN OG 
RESTRIKSJONER PER 27. MAI 2021
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2 KONTAKTPERSONER 
HOVEDSTYRET  GRUPPENE

Fotball: Tonje Sjøvold (tonje.sjovold@os.kommune.no)

Håndball: Linn-Eva Kolstad (linn.eva@hotmail.com)

Volleyball: Vidar K. Grind (styreleder@roros-il.no)

Turn: Vegar Harborg (vharborg@online.no)

Ski: Vegar Harborg (vharborg@online.no)

Skiskyting: Stein Petter Haugen (steinpette@hotmail.com)

Orientering: Mathias Berg (mathias.berg@renroros.no)

Skistuggu: Randi Buseth Aas (randi.baas@roros.net)

Idrettsskolen: Daglig leder (leder@roros-il.no)

Kontaktpersoner kalles inn 
til gruppestyremøter, og 
kan kontakter ved andre 
anledninger. 

3 KLUBBHÅNDBOK

• Oppslagsverk for alle tillitsvalgte og medlemmer i Røros 
Idrettslag for utøvere, foreldre, styret, komitéer, utvalg, 
ansatte, trenere og dommere.

• Informasjon om hvordan idrettslaget organiseres og drives 

• Klubbhåndboka skal svare på de viktigste spørsmålene 
om klubben og gjøre det enkelt å finne ut hva som gjelder 
internt i klubben. Den skal sikre at det er kontinuitet i det 
som bestemmes og gjøres

http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/klubbhandbok
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3 KLUBBHÅNDBOK

• Under oppdatering
• Formelt vedtak: 14. juni (?)

4 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

• Verktøy for å prioritere informasjon RIL ønsker å formidle, og hvordan. 

• Gjennomgang

• OBS: Alle kontoer på SoMe i Røros Idrettslags navn skal godkjennes av 
hovedstyret!

http://roros-il.no/media/attachments/2021/05/05/kommunikasjonsstrategi-rros-il---utkast-
oppdatert-5.5.pdf
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4 KOMMUNIKASJONSSTRATEGI

• Hver gruppe er ansvarlig for å oppdatere sin Facebookside

• Ved ønsker om å publisere noe på nettside eller RILs 
hovedfacebookside, ta kontakt med DL

• Ta en gjennomgang av Facebooksider/grupper/instagramkontoer
o.l. i din gruppe. 

5 POLITIATTESTER

• En del av idrettslaget måte å forhindre overgrep på

• Verv uten gyldig politiattest er ikke lovlig!

• Hvem skal ha politiattest? 

• Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år (ansatte/frivillig) som utfører 
oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming

• Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et 
ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av 
oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

• Fornyelse av tidligere attest er per i dag ikke nødvendig. 

• Politiattestansvarlig Røros IL: daglig leder

• Hver gruppe bør ha egen ansvarlig for politiattester (kan tillegges leder/sekretær/treneransvarlig/sportslig e.l.).

http://roros-il.no/index.php/info/addons-list-3/politiattest

9

10



01.06.2021

5 POLITIATTESTER

1. Politiattestansvarlig i hver gruppe lager en liste over alle verv som skal ha 
politiattest, og informerer alle om at disse må søke om attest og prosess. 

2. Søker må be politiattestansvarlig i Røros IL (DL) om bekreftelse på formål 
med politiattest og oppgi navn, rolle og fødselsnummer. 

3. Søker bruker så bekreftelse på formål med politiattest til å søke elektronisk 
om politiattest. Behandlingstid er kun noen få uker. 

4. Ved mottatt attest skal denne fremvises til politiattestansvarlig i hovedlaget 
(DL), og attesten registreres i Klubbadmin. 

5. Politiattestansvarlig i hovedlag (DL) og gruppe kommuniserer og holder 
lister oppdatert. 

6 BILDEDELING

Idrettsforbundets retningslinjer:

1.Før bildet eller film publiseres skal det være innhentet samtykke fra alle på bildet, og fra deres foresatte dersom barna er 
under 15 år.

2.Ved innhenting av samtykke til å publisere bilder og film bør samtykkeskjema brukes. Det er kun et aktivt samtykke som kan gi
grunnlag for å publisere bilder og film.

3.Dersom et barn ikke ønsker at bilder eller film skal publiseres skal dette overstyre foreldrenes ønske om publisering.

4.Vær bevisst i hvilke situasjoner det tas bilder eller film. Ta aldri bilder av nakne personer og vær varsom med å ta bilder av 
lettkledde barn. Vis måtehold ved bruk av fullt navn på barn.

5.Det skal alltid samtykkes særskilt for hvert enkelt bilde eller film som skal benyttes til medier.

6.Et samtykke kreves også ved publisering av bilder og film i lukkede grupper på nett, som for eksempel Facebook, eller andre 
nettsteder som er passordbeskyttet.

7.Dersom et samtykke trekkes tilbake, må publiserte bilder og film slettes.
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7 RENT LAG

Rent Idrettslag er et webbasert verktøy som gir dere muligheten til å 
sette opp mål og tiltak for deres forebyggende arbeid.

https://www.rentidrettslag.no/

8 INFOBROSJYRE OM RØROS ILS 
AKTIVITETER?

Kjør idémyldring!

Hovedmål: spre informasjon om aktivitetene/anleggene Røros IL har å tilby

Distribuering: Nett? Retten? Forlag? 
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9 INNDELING AV 
SESONGIDRETTER

• Hvordan har dette fungert?
• Hva kan bli bedre? 

9 FORDELING TRENINGSTIDER 
OG OVERGANGER

Innkalling til 
fordelingsmøte høst 
2021: 

Mandag 23. august 
(sportslig/gruppeleder)
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10 SOMMER OG ARTUT HELE JULI

• Arrangementer i sommer? 

• Artut hele juli

• Mer bidrag fra særidrettene?

• Innspill sendes til Mate Maraca eller Dagfinn Moen: 
tema.racama@gmail.com /dagfinn.moen@hotmail.com

11 ANNET

• Barneidrettsansvarlig
• Kan kontaktes for spørsmål/saker vedr. barneidrett 
• barneidrett@roros-il.no

• Øra-prosjektet
• Styreleder informerer nærmere utover juni

• Idrettskola har vanlig drift (iht. gjeldene korona-anbefalinger). Mener årets siste 
idrettsskoletrening er mandag 14.6. Om det blir felles avslutning er usikkert. 
Innrullering av nye styremelder før sommeren. Plan for oppstart til høsten gjøres av nytt 
styre før sommeren.

• Daglig leder Anne L. Mjelva har levert oppsigelse, og vil fratre stillingen i løpet av 
august 2021. Stillingen lyses ut en av de nærmeste dagene. 
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