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Ref: Kristian Damstuen Side 1 
 

 

Sammendrag 
Styret arbeider videre med kunstgrasbanesaken. Neste milepæl er førsteprioritet i kommunens 

idrettsråd. 

Søknadsprosessene med ny skicrossløype og ny kunstgrasbane er startet, og søknader er sendt inn. 

Neste styremøte er satt til mandag 05.11.2012. 
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Innkalling 

STYREMØTE mandag 08.10.2012 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  
 90789496 Stine Rogne Regnskapsansvarlig stine@kommunerevisjoniks.no x  x
 92887775 Elisabeth R. Kolbjørnshus Regnskapsassistent erkolb@hotmail.com x  x

 91660886 Kristian Damstuen Skriver kdamstuen@gmail.com x  x
 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  x
 91818848 Reidun Gudny Veflen Fotball regve@online.no x  
 95485731 Siri Melbybråten Håndball siri.melbybraten@gmail.com x   

 

AGENDA: 

Faste saker: 

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

 
A n d r e  s a k e r :  

4. Nettside 
5. Økonomiansvarlig/fakturering/bestilling 
6. Postkasse 
7. Alle avtaler og kontrakter RIL har med andre idrettslag og samarbeidspartnere, offisielle og uoffisielle skal 
fremlegges for styret. 
8. Annet 
 

Vel møtt! 

 

Mvh, 

Kristian Damstuen 
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1 Referat fra forrige styremøte 
 Ingen merknader til referatet fra forrige styremøte. 

 

2 Post 
 Ingen spesielle postsaker 

3 Gruppeinfo 

3.1 Håndball 
 Ingen representant møtt. 

 Håndballtrening starter opp uke41. 

 

3.2 Skigruppa 
Status skicrossløype: 

-Søknad om nærmiljøanlegg er levert, prosessen er så langt OK 

-Skal søke om gave fra Øystre-Slidre sparebank 

-Skal søke om tilskudd fra Øystre-Slidre kommune 

Total kostnadsramme på 300.000,- 

 

b) Barmarkstrening for unger født 2005 og tidligere. Treningene vil foregå på Fagernes. 

c) Det arrangeres handlekveld med rabatterte priser på Sport1 Beitostølen 31/10-12. 

d) Det er søkt om å arrangere Rognerennet på Beitostølen 16/12-12. 

e) Skigruppa sjekker behov for å supplere Rogne-dresser. 

f) Klubbrenn vil bli arrangert som i fjor, annenhver gang i Rogne og i Skrautvål. 

 

3.3 Tiltaksnemd 
a) Bading starter opp. Mye organisering med veldig mange politiattester som skal på plass. 

b) Det blir arrangert livredningskurs tirsdag 9/10 og fredag 12/10. Med to kurs på to ulike 

ukedager er forhåpningen at enda flere benytter seg av tilbudet. 

c) Kiosken på Juviken er jekket opp og beiset. Bakveggen er i så dårlig forfatning at denne 

bør utbedres. 
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d) Tiltaksnemda arbeider nå med innsamling av premier til kalendersalget. Styret gir fullmakt 

til 2-3 gavekort a 300,- som trekkes ut blant de som selger flest kalendere. Erfaring viser at 

dette øker motivasjonen hos selgerne. 

 

3.4 Fotballgruppa 

 Ingen representant møtt. 

 Det påpekes et behov for en dugnad på grasbanen ASAP. Fotballgruppa kaller inne til en slik 

dugnad. 

4 Nettside 
Det er et ønske om en mer levende webside med en friskere utseende. Dette for blant annet å 

stimulere til økt bruk. 

 

5 Økonomi 
For å få bedre kontroll med innkjøp skal gruppeledere og driftsansvarlige attestere på alle fakturaer. 

Foreslås at fotballgruppa har to som kan attestere, leder og arrangementansvarlig. 

 

6 Postkasse 
Det blir søkt om å få henge en låsbar postkasse på Coop Rogne. Ansvaret for å tømme denne vil 

rullere. Alle som mottar post på vegne av Rogne IL oppfordres til å opplyse avsender om 

adresseendring. Avventer omadressering til postkasse er på plass. 

 

7 Avtaler og kontrakter 
Leder ønsker tilgang/innsyn i alle avtaler som RIL har rundt om, formelle og mer uformelle. Geir 

fremskaffer gamle avtaler, mens gruppelederne fremviser sine avtaler på neste styremøte. 

 

8 Annet 
a) RIL skriver en innstilling til ny leder til kommunens idrettsråd. 

 

b) Møterommet må ryddes. Arkivrom under styrkerom bør/skal realiseres. 
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c) Salg av boka "idrettskongen" under arrangement trenger kun tillatelse fra arrangøren. 

 

d) Styret har besluttet å arbeide videre med ny kunstgressbane på Solhaug. Arbeides videre 

med å bli førsteprioritet i kommunens idrettsråd. Rogne ILs medlemmer får oppdatert status 

på Årsmøte 2013. 

Prosjektet vurderes presentert i neste utgave av «Rogningen». 

Prosjektet er tenkt presentert for kommunestyret. Neste kommunestyremøte er 22/11-12. 

 

9 Neste møte 
 

Neste møte: Mandag 5/11.12. Møteinnkalling vil komme ca 1 uke i forkant. Meld gjerne inn saker til 

agendaen. 

 


