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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 mandag 07.10.2013 kl. 19.00 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  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   
 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  x 
 91818848 Reidun Gudny Veflen Fotball regve@online.no x  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. Status skicross (Håvard) 
5. Leder og trenere håndballgruppa (Jon/alle) 
6. Annet 

 

Vel møtt! 

 

Mvh, 

Kristian Damstuen 
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1 Referat styremøtet  
Godkjent 

2 Leder orienterer / post 
Kommunedelplan fysisk aktivitet 2014-17. Kunstgressbane var tidligere prioritet 1, mens nå er nytt 

klubbhus på Storefoss på topp med kunstgressbane på andreplass. Begrunnelsen er i hovedsak et 

ønske om et stort felles anlegg på Storefoss. 

Støtte på 600.000,- i planperioden. 

Rogne IL sender inn en høringsuttalelse for å endre prioriteringsrekkefølgen. 

3 Gruppeinfo 

3.1 Fotballgruppa 
E-post fra leder fotballgruppa: 

«Fotballgruppa ruller videre med kamper. 

Som dere vet har det vært deltagelse i NorwayCup med kjempebra resultat. Vi er best i valdres på 

J13, ikke verst det. De andre lagene gjorde det jo også tålelig bra.  Vi har hatt fotballskole, som vi har 

fått mye skryt for (flere har sagt at den var bedre enn Valdres FK sin). Håper vi kan fortsette å bygge 

den større. 

Knøtteturneringen ble gjennomført 1 helga i september på Rogne Stadion. Den gikk smertefritt. I år 

var det med 20 lag. Håper på at flere lag som blir med fra andre klubber til neste år. Vi stilte med 6 

lag selv. 

Vedlegger fakturaen som kom på de overtrekksjakkene til NC som du sa dere ville være med å sponse 

kr 100 pr jakke på. Håper det fortsatt er ok. Alle spillerne som reiste ble kjempeglade for den. 

Litt om fotballgruppa fremover: Vi skal avholde trener/lagledermøte etter sesongslutt (først i nov). I 

januar blir det Beitostølen Cup. 

Når valget kommer til februar/mars så er det en liten/STOR utfordring igjen. Samtlige utenom 

sekretæren i styret er på valg. DVS 7 personer.» 

 Beitostølen-CUP 

 Trener- og lagledersamling, oppsummering av året og ønsker for neste år 

 

3.2 Håndball 
Ingen representant møtt. 
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Foreldremøte i håndballgruppa for å finne leder og trenere til håndballgruppa. Alternativet er et 

samarbeid med ØSIL. 

Erik Bergan kan være interessert i en trenerjobb. Sjekke om Erik kan stille på foreldremøte. 

 

3.3 Skigruppa 
 Innkjøp av 5 par rulleski har vært positivt. Alle par er nå utlånt. 

 Barmarkssamling med 16 deltakere 29/9-13. 

 Invitert til styremøte med ØSIL, agenda er muligheter for samarbeid. Har p.t. et godt 

samarbeid med Skrautvål 

 Planlagt skisamling på Beitostølen 9-10/11. Overnatting på idrettshuset. 

 Søkt om å få arrangere to skirenn. 

o Minitour (motbakkeløp (rogne), nyttårsrenn (øsil), rognerennet) arrangeres i romjula. 

 Vinteren 2013/14 blir det ikke vanlige klubbrenn i Rogne, men en kombinasjon av skicross i 

Rogne og langrenn i Skrautvål. 

 Må bestille ny nummerserie, Sport-1 sponser 50% på startnummer og start-/målseil. Sjekke 

om Sparebank1 dekker resterende. 

 Laber interesse for Rogne-dress, men det bestilles likevel om noen som legges på lager. 

 Første klubbrenn i Skrautvål 19/12-13. 

 

3.4 Tiltaksnemd 
Ingen representant møtt. 

Bading på ØSUS er startet opp. 

4 Status skicrossløype 
 Anleggsarbeid er stort sett ferdig, gjenstår noen småjusteringer. 

 Satt opp tre nye lyspunkt. 

 Dugnad med demontering. 

 Venter på pris på armatur og montering fra veas. 

Ferdigstilles til jul. 

5 Leder og trenere håndball 
Se pkt. 3.2 

6 Annet 
 Reklamasjon på telt kjøpt inn til aktivitetsdagen. 

 Gressklypper står hos Per Ivar til service. 
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6.1 Ny vei ned til fotballbanen 
Mottatt ett tilbud, Kroon maskin. Entreprenøren bygger vegen høsten 2013. Krever en liten dugnad 

på rydding av trær og kvist langs veien. 

6.2 Link bingo 
Ønske fra Link om at RIL meldes inn i Norges bingoforbund, 400kr/år. God respons på 

annonsekampanjen, men ikke alle har svart. Ønsker nå en innmelding på 400kr kontra tidligere et 

ønske om 3000kr. 

6.3 Treningsavgift i fotballgruppa 
Treningsavgift skal erstatte cup-avgift og skrapelodd. Det er i årsmøtet2012 åpnet for 

vedtektsendring. Evt innføring av treningsavgift er følgelig en styresak, det samme gjelder 

gebyrsatsene. 

 Forslag om å kalle avgiften en deltakeravgift lagidrett. 

 Styret er positive til en slik vedtektsendring, men en slik endring vil også gjelde for håndball. 

Følgelig avventer styret til ny leder i håndballgruppa er på plass. 

6.4 Samarbeid med ØSIL? 
 Felles informasjonsmøte på Tingvang med representanter fra krets og kommune før jul. 

 Gjennomgang av elementer fra felles styremøte o g sett på muligheten for å svare kritiske 

innspill. 

 Ved en evt sammenslåing trengs en ny logo. 

7 Neste møte 
 

Mandag 04.11.2013 kl1900. 


