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Sammendrag 
Avgjørelsen på tippemiddelsøknad til ny kunstgressbane faller 28/5. Hvis prosjektet mottar støtte 

realiseres banen i løpet av sommeren. 

Det er fattet vedtak om løperstøtte til Siri Sandsengen for deltakelse på Norgescup jr og 

Norgesmesterskap jr. 

Det er fattet vedtak om støtte til tre utøvere til sommerskiskole i Meråker. 

God aktivitet i tiltaksgruppa. Svømming er avsluttet med et godt økonomisk resultat. Rogne IL 

gjennomfører søppelplukking langt riksveien fra Fagernes til Beitostølen før 17. mai. 

Neste styremøte: 3/5-13 kl1900. 
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Innkalling 

STYREMØTE mandag 13.05.2013 kl. 19.00 på Solhaug. 
 TLF: Navn: Styre-verv: e-postadr: Innkalla: Møtt: 

 41201179 Jon Rabben Lundby Formann jon.rabben@vegvesen.no x  
 46414604 Steinar Dahlen Nestformann steinar@valdresregnskap.no x  x
   Regnskapsansvarlig    
 92887775 Elisabeth R. Kolbjørnshus Regnskapsassistent erkolb@hotmail.com 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  
   Håndball  x   

 

AGENDA: 

Faste saker: 

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

 

Andre saker: 

4. Samarbeid ØSIL 
5. Turkart 
6. Annet 

 

Vel møtt! 

 

Mvh, 

Kristian Damstuen 
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1 Referat styremøtet  
OK 

2 Leder orienterer / post 
 Amfi Valdresmesterskap for lag og foreninger. Søknadsfristen er utløpt. Styret gjør ikke mer 

med saken da deltakere i konkurransen må komme fra foreldregenerasjonen i RIL. 

 DNB idrettsleker. Ikke aktuelt for RIL. DNB stiller med opplegg og materiell, mens idrettslaget 

stiller med funksjonærer. Krevende å skaffe folk til enda et arrangement. Egenbetaling på 

arrangementet er foreslått til 1000kr/deltaker. Styret tror opplegget blir lite benyttet og går 

derfor ikke inn for ordningen. 

 Løperstøtte: 

o Siri Sandsengen har dokumentert utgifter til deltakelse i norgescuprenn og 

norgesmesterskap for juniorer, toalt 15.810kr. I henhold til Vedtekt for løperstøtte, 

vedtatt i styremøte 04.02.13, dekkes 50 % av utgifter inntil 10.000,-. Sandsengen får 

dekket 7.905,- 

3 Gruppeinfo 

3.1 Fotballgruppa 
Ingen representant møtt, mottatt e-post er lest opp og referert under: 

 Ønske om overtrekksdress eller jakke slik at Øystre-Slidre Rogne fremstår som et lag. 

o Styret er positive til en rimelig svart jakke/genser til de lag som skal delta på årets 

Norway Cup. Tilsvarende til øvrige lag bør spilles inn til budsjettarbeidet høsten 

2013. Eventuelle sponsorer må avklares med hovedstyret. Fotballgruppa må 

innhente tilbud/forslag til jakke/grenser. Styret i RIL er positive til økonomisk støtte 

til et slikt plagg. Størrelsen på støtten bestemmes når tilbud/forslag foreligger. Viktig 

at dette blir et plagg som varer noen år fremover for å bygge oppunder 

tilhørighetstanken. 

 

3.2 Håndball 
Ingen representant møtt. Styret arbeider med å finne leder av håndballgruppa gjennom sommeren. 

Målsettingen er å ha en leder på plass fra høsten av. 

 

3.3 Skigruppa 
 Klubbmesterskap med skimerkeprøve 14/4-13, tynt oppmøte med 22 deltakere. Bra forhold 

tross dårlig værvarsel. 

 Lysløype må fjernes. Per Ivar er hovedansvarlig. Arbeidsomfanget spesifiseres nærmere. 
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3.4 Tiltaksnemd 

 Svømming avsluttet, totalinntekt ca 12’. I tillegg et tilskudd fra ØSK på 15’. Populært 

tiltak som gir en god inntekt for idrettslaget. I hovedsak er det unger og familier som 

benytter seg av tilbudet. 

 Søppelplukking utføres før 17.mai. 

 Mobilreturordning: 

o Hvordan skal dette organiseres? 

o Informasjonsskriv distribueres på slik linje med Rogningen. 

o Den beste løsningen er å gå på døra til folk. 

o Tiltaksnemda organiserer dette arbeidet. 

o Drøftes videre på neste møte. 

4 Samarbeid ØSIL. 
Leder orienterer på neste møte. 

5 Turkart 
Per Ivar og Håvard arbeider videre med turforslag og utarbeider kart. Kartene tenkes distribuert i 

2014. 

6 Annet 
 

 Dugnad rundt fotballbanen i Rogne på høsten. Styret organiserer denne. 

 Valdres Regnskapsbyrå utarbeider avtaleutkast. Leder gis fullmakt til å inngå avtale. 

 Støtte til 3 løpere til deltakere på Sommerskiskole i Meråker: 

o Søknad om dekking av 50 % av deltakeravgiften på 3990,-. Styret vedtar å støtte med 

2000kr/utøver. (Håvard Nyhagen var ikke til stede ved beslutning). 

 Forslag til nye vedtekter for Solhaug samfunnshus: 

o Vedtekter er vedtatt med forutsetning om at Melleheim UL og Rogne IL godkjenner 

vedtektene. Styre i RIL har ingen innvendinger til de forelagte vedtektene. 

 Skiferrunden: Trudvang ønsker oversikt over Skiferrunden slik at skyting på banen ikke 

kolliderer med arrangementet. Håvard melder tilbake til Mette. 

 Tips om årshjul over dugnader og arrangementer som distribueres til alle medlemmer. Styret 

mener tipset er interessant og kommer tilbake med en vurdering av innspillet. 

 Aktivitetsdag: 

o Dato: Bestemmes på neste styremøte. Hvis arbeidet med ny kunstgressbane starter 

opp utgår aktivitetsdagen. 

 Hjemmeside: Saskia Aleida van Veen Skattebu kan være behjelpelig, Mette inviterer Saskia til 

neste styremøte for en kort presentasjon. 

 Det er gjennomført befaring på oppussing av garderobeanlegg på Solhaug. Minnegave fra 

Oddgeir Melbybråtens begravelse er øremerket dette prosjektet. 
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7 Neste møte 
 

Mandag 03.06.2013 kl1900. 


