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Sammendrag 
 

Referatet forsøker så langt som mulig å binde ulike saker opp mot agenda i møteinnkallingen. 

All informasjon i referatet er naturligvis like viktig, men spesielt viktige saker er fremhevet i 

sammendraget. 

Årshjulet vil bli utsendt til styremedlemmer for tilbakemelding etter styremøte 

Rogne IL ønsker å få tak i en ungdomsrepresentant, som kan få en plass i styret. Denne personen skal 

også få som oppgave å skape en facbook side for unge medlemmer i Rogne IL. 

Neste styremøte er satt til onsdag 04.06.2012. 
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Innkalling 

STYREMØTE onsdag 02.05.2012 kl. 19.00 på Solhaug. 
 TLF: Navn: Styre-verv: e-postadr: Innkalla: Møtt: 

 41201179 Jon Rabben Lundby Formann jon.rabben@vegvesen.no x  x
 90925868 Gunnar Ulstølen Nestformann  x  x
 90789496 Stine Rogne Regnskapsansvarlig stine@kommunerevisjoniks.no x  x
 92887775 Elisabeth R. Kolbjørnshus Regnskapsassistent erkolb@hotmail.com x  x
 91660886 Kristian Damstuen Skriver kd@daimex.no   
 41326932 Mette Elin Gjevre Tiltakssjef mette_gjevre@yahoo.no x  x
 90663490 Per Ivar Grobakken Varamedlem pgrobakk@online.no x  x
 97131913 Geir Melbye Varamedlem gemelb2@online.no x  x 
 
 GRUPPELEDERE: 

 95732765 Håvard Nyhagen Ski snikkarlag@online.no x  
 91818848 Reidun Gudny Veflen Fotball regve@online.no x  
 95485731 Siri Melbybråten Håndball siri.melbybraten@gmail.com x  x 

  

 

AGENDA: 

Faste saker: 

1. Ref. styremøte 
2. Leder orienterer/mottatt post 

a. Rask presentasjon av nytt styre 
3. Gruppeinfo 

Andre saker: 

4. Årshjul 
5. Facebook, ungdomsrepresentant 
6. Annet 

 

Vel møtt! 

 

Mvh, 

Kristian Damstuen 
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1 Referat fra forrige styremøte (Årsmøtet) 
• Referatet fra årsmøtet leses raskt gjennom. 

• Referat godkjent. 

 

2 Post 
• Aktivitetskalender 

o Kommune etterspør punkter til aktivitetskalenderen 

o Jon svarer på denne mailen 

- Skiferrunda, fredager kl 18 (etter 17.mai) 

- Fotballtreninger 

 

• Kommunen etterspør turmål som ønskes skiltet 

o Jon svarer på denne mailen 

o Forslag er: Skiferrunda, Gamle stølsveier (sykkel stier) 

Ellers ønsker Rogne IL en spesifisering fra kommunen om hva de ønsker   

 

3 Gruppeinfo 

3.1 Håndball 
• Småjenter gjennomfører ikke varetelling på Spar Fagernes, dette pga Spar Beitostølen 

betaler 10.000,- for samme jobb. Foreldre ønsker heller å betale mer selv. Jon tar telefon til 

Spar Fagernes og forsøker å forhandle på betaling. 

• Har arangert evalueringsmøte, fremtidige tilltak er: 

o Skape tre turrneringer i året, Etnedal (vår), Øystre slidre/Rogne (høst) og Fagernes 

(nyttår) 

• Spørsmål om håndballskole blir arrangert i år 

• Vil bli nytt møte til høsten for å vurdere økt vinter aktivitet, dommerkursing for de yngre, øke 

antall deltagere 

 

3.2 Skigruppa 
• Var ikke tilstede. 

 

3.3 Tiltaksnemd 
• Mobil innsamling har påmelding en gang i året, neste vindu er høst 2012. Dette går gjennom 

en avtale Norges idrettsforbund har med Telenor. Begrenset med lisenser. Mette vil fortsette 

med å følge opp denne saken til høsten 
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• Søppelplukking langs Fv er påbegynt, dette uten at Rogne IL har blitt varslet som avtalt med 

Mesta. Mette må undersøkes om en kan få tildelt veger nå i ettertid hos Mesta. 

• Svømmingens åpningstider og betaling ble diskutert, er ønske om strengere orden på 

betaling. Slik at betalingen gjelder for 1 time, og ikke for hele dagen, slik som praksisen er i 

dag. Styret mener det er hensiktsmessig å henge opp informasjon om dette i hallen og være 

mer bestemt på dette i fremtiden. Ønske om økte priser må godkjennes i kommunestyre, 

styre i Rogne IL kommer ikke til å presse for dette på nåværende tidspunkt. Men ønsker å 

«reklamere» på skoler, med skriv som levers til alle elever med informasjon om tilbudet. 

• Kan svømming begynne i september? Styre positivt, men kommunen må vedta det. Mette 

henvender seg til kommunen for å undersøke endring i åpningstider og oppstart i september. 

 

3.4 Fotballgruppa 
• Var ikke tilstede. 

3.5 Økonomi 
• Må presiseres til gruppeledere at bilag må fremskaffes for å få dekket kostnader. Det er ikke 

regnskapsansvarlig sin jobb å påse at dette overholdes/eventuelt finne igjen tapte faktura. 

• Bilag må levers fortløpende, ingen grunn for å vente til styremøte. Dette for å ikke glemme 

eller miste bilag. 

• Jon sender ut mail for å påminne om punktene over. 

• Får fortsatt årsavgift på solgte scootere, Geir har sendt krav om refusjon. 

4 Årshjul 
Geir informerte om fremdrift på utvikling av årshjul (kalender for frister og arbeidsoppgaver). 

Forslaget vil bli sendt ut på mail til styrerepresentantene. 

Dette årshjulet bør gjennomgås på alle styremøter, dette for å passe på at en er i mål med søknader 

og arbeidsoppgaver som nærmer seg fristen. 

5 Facebook/ungdomsrepresentant/hjemmeside 
Rogne IL har per i dag ingen system for ungdomsrepresentant i styre eller i generell drift. Styre 

ønsker å opprette en slik rolle i styre, for å ivareta interessene til de unge og sikre en god 

informasjonsstrøm til de yngre. I denne sammenhengen er det ønskelig at en facbook side opprettes 

av denne personen, slik at unge kan kommunisere og informere om det som foregår. Håpet er at 

dette kan være med på å skape interesse og engasjement. Kanskje også flere unge trenere som vi kan 

sende på kursing og samlinger. Styremedlemmene skal vurdere eventuelle personer som er egnet til 

neste styremøte, slik at disse kan forhøres om muligheten for slikt arbeid. Her MÅ det komme inn 

forslag fra gruppeledere og andre styremedlemmer. 

 

Gruppeledere oppfordres til å være mer aktive på hjemmesiden, den ligger nesten død. Kursing vil bli 

gitt til gruppeledere og andre som er interessert, dato vil bli diskutert gjennom mail. 
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Forslag fra Jon om å friske opp hjemmesiden vår, kunne trenge ett ansiktsløft. Jon får godkjent å ta 

kontakt med «kreativ strek», for å få kostnadsoverslag og løsningsforslag. 

 

6 Annet 

6.1 Styrkerommet 
Styrkerommet brukes som festlokale til tider, noe som styret ønske å få slutt på. 

• Forslag om tidligere stenging for eksempel 21:30 på hverdager 

• Logg innhentes for å se etter «unaturlig» aktivitet 

• Ønskelig med mer kontroll av styrkerom og dets brukere, Jon melder seg som potensiell 
kontrollør, etter som han bor nært. 

6.2 Aktivitetsdag 
• Settes til 17 juni 2012 (søndag), dette skal være en helg uten konfirmasjoner og annen 

aktivitet. 

• Ønsker å dele ut informasjon om denne dagen på skoler, og at den settes opp i 

aktivitetskalenderen. 

• Gruppe som skal planlegge aktivitetsdagen og kontakte Melleheim ungdomslag for 

sammarbeid er: Mette, Siri, Stine og Elisabeth. 

 

6.3 Info om møte med ØSIL om fotballbane 
• Her kommer det eget referat 

• Tall for rehabilitering ble fremlagt: 2.730.000,- 

• Registrer skepsis fra styremedlemmer om å ta på seg for store utgifter med lån og kostnad, 

ved bygging av eventuell kunstgressbane. 

• Leder foreslår at når banekomiteen og styret har kommet til en beslutning på ønskelig 

løsning for fotballbane i Rogne IL, skal det holdes et møte for alle medlemmer i Rogne IL. 

Dette for å informere, og eventuelt gjøre endelig beslutning på løsning. 

 

7 Neste styremøte 
 

Dato for neste styremøte er satt til: 

Onsdag 4/6-12. 

Innkalling vil komme i forkant av møtet. 

 


