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Sammendrag 
Flott innsats i Norway Cup hvor J13 kom til finalen og J14 til kvartfinale! Søknad om spillemidler til 

kunstgressbane opprettholdes. Dårlig oppslutning rundt aktivitetsdagen. 
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Innkalling 
 

STYREMØTE tirsdag 10.9.2013 kl. 20.00 på Solhaug. 
 

 

 TLF: Navn: Styre-verv: e-postadr: Innkalla: Møtt: 

 41201179 Jon Rabben Lundby Formann jon.rabben@vegvesen.no x  x 
 46414604 Steinar Dahlen Nestformann steinar@valdresregnskap.no 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 
 

 GRUPPELEIARA: 
 95732765 Håvard Nyhagen Ski snikkarlag@online.no x   
 91818848 Reidun Gudny Veflen Fotball regve@online.no x   
 ?? ?? Håndball  x   

 ANDRE: 

 

 

AGENDA: 

Faste saker: 

1. Ref. forrige styremøte (Jon) 
2. Leder orienterer/mottatt post (Jon) 
3. Gruppeinfo (Håvard, Reidun Gudny) 

Andre saker: 

4. Ny søknad kunstgressbane (Geir) 
5. Veibygging til idrettsanlegget (Jon/Geir) 
6. Idrettsrådet, årsmøte og valg av leder (Jon) 
7. Annet 

 

Vel møtt! 

 

Mvh, 

Kristian Damstuen 
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1 Referat styremøtet  
Godkjent 

2 Leder orienterer / post 
Søknad om merverdiavgiftkompensasjon er innsendt. 

Sparebank1 regnskap rapporterer til styret kvartalsvis. 

3 Gruppeinfo 

3.1 Fotballgruppa 
Ingen representant møtt 

 

3.2 Håndball 
Ingen representant møtt. 

Jon har håndtert noe korrespondanse, men det haster nå litt med å få på plass en leder av 

håndballgruppa. 

 

3.3 Skigruppa 
Ingen representant møtt 

 

3.4 Tiltaksnemd 
Holder på å avslutte mobiltelefoninnsamling. Lavere oppslutning enn forventet. Bør generere en 

inntekt på noen tusen kroner. 

Kristian publiserer info på hjemmesidene. 

 

4 Ny søknad kunstgressbane 
Søknaden om tippemidler opprettholdes. Kommunen legger dette inn i idretts- og handlingsplan 

2014-17. Ny runde i idrettsrådet, videre til KUN-nemda og endelig vedtak i kommunestyret. 

Søknaden justeres i forhold til generell prisstigning. 

Konsept for oppbygging av bane er valgt, mens valg av leverandør fremdeles åpent. 
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5 Veibygging til idrettsbanen 
Foreløpig ikke funnet entreprenør som kan starte snart. Fagernes Anlegg kan gjøre jobben, men ikke i 

høst. 

 

6 Samarbeid med ØSIL 
Møte 12/9-13. 

Gjeldende vedtak om å se på mulighetene for samarbeid, og saksfremstilling på årsmøte i 2014. 

 En styresammensetning i et evt felles idrettslag må representere både nord og sør. 

 Begge idrettslag har like hovedmålsetning: Skape aktivitet i alle aldersnivå. 

  

7 Norway cup 
J14 og J13. J13 kom til finalen. Enighet om en påskjønnelse til J13 i form av en overtrekksdress. J14 

får en fotball. 

Markering under Valdres FK kamp lørdag 7/9. 

 

8 Link bingo 
Link bingo ga en inntekt på 23’ til Rogne IL. 

Link bingo ønsker bistand til markedsføring på 3.000,-. Rogne IL vedtar å støtte Link bingo. 

RIL bør vise til Link bingo i sammenhenger hvor midler fra Link er benyttet. 

Det etiske rundt inntekter fra bingospill er akseptabelt eller ei. Tas opp på årsmøte 2014. 

9 Evaluering idrettsdagen 
 For dårlige forberedelser og organisering. 

 Tidspunkt ikke optimalt og annonsering ble for kort frist. 

 Hvis arrangementet skal bestå, må det organiseres langt bedre. 

 God opplevelse for de som møtte opp. 

 Omkring 20stk som deltok på arrangementet(!) 

 Totalt sett gikk arrangementet i minus. 

Arrangementet legges inn i årshjulet hvor forberedelsene starter omkring mars. 

10 Annet 
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 Sittende leder i idrettsrådet har ikke initiert årsmøte. Vurderer å be leder om å trekke seg. 

 Hjemmeside: Saskia og Jon tar et møte for å drøfte layout. Estimert publisering i november. 

 Problemer med vannforsyning til fotballbanen etter oppfylling av parkering ved Rogne skule. 

Problemstillingen er kommunisert med kommunen, som ønsker se dette i sammenheng med 

utbygging av Rogne barnehage. 

 Utbygging av garderober. Søkt om tilskudd i tillegg til gave etter Oddgeirs bortgang. 

Garderober realiseres i 2014. 

11 Neste møte 
 

Mandag 07.10.2013 kl1900. 


