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Sammendrag fra styremøte, Rogne IL – 07.06.2011. 
 

Styremøtet gikk gjennom referat fra forrige møte. Mottatt post og reklame ble behandlet og 

videreformidlet. 

Aktivitetsdagen 2011 ble planlagt i grove trekk, og arbeidsoppgaver raskt fordelt. Kjell utarbeider 

endelig plakat og tidsplan. 

Etter møtet ble det gjennomført en rask befaring av styrkerommet og utgangsdør i kjeller/garderobe. 

Denne døren står ofte åpen. En smekklås vil bli montert, sammen med en plakat med oppfordring til 

å benytte utgangsdør oppe i styrkerommet. Dette punktet er ikke behandlet på styremøtet, men tas 

med i sammendraget. 

Møteinnkalling: 

 
NAVN INNKALT MØTT 

Kenneth Hoffmann X  

Kjell Berge Melbybråten X X 

Mette Elin Gjevre X X 

Per Ivar Grobakken X X 

Siri Melbybråten X  

Stine Rogne X X 

Svein Høgsnes X X 

Geir Melbye X  

Tove Stubbene X  

Gunnar Ulstølen X X 

Kristian Damstuen X X 
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1 Renhold Solhaug samfunnshus 
 

Lise Bakken har i flere år vasket styrkerom og garderober på Solhaug samfunnshus for Rogne IL. 

Bakken har sagt opp sitt engasjement og forholdet avsluttes 30. juni. 

 Grunnen for oppsigelsen er trolig rot med utbetaling av lønn, og innberetting av denne. 

 Tove og Stine lager nye, forbedrede, rutiner for utbetaling av lønn og innrapportering. 

 Kjell spør Lise om mulighetene for å fortsette sitt engasjement forutsatt at Rogne IL rydder 

opp i nevnte forhold. 

 

2 Utøverstøtte 
 

Utøvere får dekket 50% av utgifter ved deltakelse på nasjonale arrangementer, begrenset oppad til 

10.000,-. Siri Sandsengen har dokumentert utgifter i sesongen 2010/11 for mer enn 20.000,-. Møtet 

vedtar å støtte Sandsengen med 10.000,-. 

 

3 Gruppeinfo 

3.1 Fotball 

3.1.1 Merksystem 

Det er kjøpt inn og installert nytt merkesystem på Rogne stadion. Det må utvises aktsomhet ved 

klipping slik at markørene ikke skades. Om våren må banen sjekkes og markørene trykkes ned i 

gressmatten om nødvendig. Merkesystemet tegner opp følgende: 

 2 x 5’er baner 

 1 x 7’er bane 

 1 x 11’er bane 

Erfaringene med systemet er så langt utelukkende positive. 

3.1.2 Kioskdrift 

Fotballgruppa ønsker noen som kan drifte kiosk på Rogne og Storefoss. Kiosken skal være åpne ved 

alle kamper ++. Alle trenere og ledere er informert, og forsøker å skaffe drivere. 
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3.1.3 Nye fotballmål 

Fotballgruppa har bestilt i alt 4 nye 5’er mål. Leverandøren har ved en feil levert 7’er mål. Da vi fikk 

7’er mål for samme pris som 5’er målene ble det besluttet å beholde disse.  

 Eksisterende 7’er mål, som har lett for å velte, legges ut for salg. 4 mål selges for 1.500kr/stk. 

 Svein ser på muligheter for å søke støtte til innkjøp av mål. 

3.1.4 Beitostølen Cup 

I skrivende stund uklart hvem som skal arrangere Beitostølen Cup. Valget står mellom ekstern 

arrangør, eller i egen regi. 

3.1.5 Spillere fra Valdres FK 

4 elitespillere fra Valdres FK stiller på trening på Rogne stadion, til inspirasjon for utøvere og trenere. 

 

3.2 Tiltaksnemd 

3.2.1 Søppelplukking 

Søppelplukking gjennomført før 17. mai. Noe varierende oppmøte, men tiltaksnemda er likevel 

fornøyd med innsatsen 

3.2.2 Badevakt 

Bading på ØSUS avsluttet før påske. Det har totalt kommet inn ca 30.000,-, hvorav 18.000,- er støtte 

fra Øystre Slidre kommune. 

Møtet gir Mette fullmakt til å øke satsene noe. Dagens satser: 

 Barn – 15,- 

 Voksen – 25,- 

 Familit – 50,- 

Til sammenligning koster familie på Beitostølen Helsesportssenter omkring 250,-. Det er likevel 

enighet om at bading på ØSUS skal være et rimelig tilbud. 

 

3.3 Friidrett 
Kenneth har dessverre ikke tid til å fortsette som leder og trener for friidrettsgruppa. Det har 

foreløpig ikke lyktes å skaffe verken leder eller trenere. 

3.4 Håndball 
Intet nytt fra håndballgruppa. 
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3.5 Skigruppa 

3.5.1 Premieutdeling 

Det er bestemt at premieutdeling for vinterens klubbrenn skal foregå i sammenheng med 

Aktivitetsdagen den 19.06. 

3.5.2 Lysløype 

Fremdeles et ønske om lysløype i Solhauglie, i umiddelbar nærhet til skole og barnehage. Ny 

reguleringsplan skal opp i kommunestyre. Kjell ser på mulighetene for å få undergang ved Solhaug. 

Av denne grunn er planlagt møte den 11.06. besluttet flyttet til august. 

 

4 Aktivitetsdag 
 

Aktivitetsdagen avholdes på Rogne stadion søndag 19.06 fra kl1200. Arrangementet er et samarbeid 

mellom Rogne IL og Melleheim UL. Kjell kommer med utkast til timeplan og plan over 

arbeidsoppgaver og ansvarsoppgaver. 

 

5 Diverse 

5.1 Styrkerom 
Det foreligger mistanke om at flere trener i styrkerommet uten å ha betalt medlemskontingent. 

 Stig Aastveit og Kjell gjennomfører stikkprøver. 

 Kjell lager ny plaket – “Vis hensyn” og “Hold orden”. 

 Møtet ønsker en redegjørelse for ansvar og forsikringer rundt bruken av styrkerommet. 

Forslag om at Geir er rett person til denne oppgaven. 

5.2 Medlemslister og purringer 
Gjennomgang av medlemslister og utsending purringer. Fokus på forsikring av utøvere som deltar på 

aktivitet i regi av Rogne IL. 

5.3 Rogningen 
Har mottatt tilbud fra Hallingdal trykkeri for trykking av “Rogningen”, etter ønske som kom frem på 

årsmøtet. Tilbudet omfatter trykking av 12 siders sammenstiftet magasin i 4 farger, 150g papir gloss, 

og et opplag på 800stk. Prisen for dette er 9.500,- eks.mva og frakt. Forutsetter oversending av ferdig 

utgave i pdf-format. 

Kristian sjekker deadline for utgivelse i jan/feb 2012. 

5.4 Merverdikompensasjon 
Silje sjekker om det er søkt om momskompensasjon for 2010. Dette må gjøres før august. 


