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 ROGNE IDRETTSLAG  
 2943  ROGNE www.rogne-il.no Dato: 07.12.2011 
 

STYREMØTE mandag 05.12.2011 kl. 19.00 på Kafehjørne, Heggenes. 
 
 TLF: Navn: Styre-verv: e-postadr: Innkalla: Møtt: 
 90662193 Kjell B. Melbybråten Formann kje.ber@online.no x  x 
 90925868 Gunnar Ulstølen Nestformann  x  x 
 91314393 Stine Rogne Regnskapsansvarleg stine@valdresregnskap.no x  x 
 94001659 Tove Stubbene Regnskapsassistent tove.stubbene@tunmedia.no x  - 
 97131913 Geir Melbye Skrivar gemelb2@online.no x  x 
 41326932 Mette Elin Gjevre Tiltakssjef mette_gjevre@yahoo.no x  x 
 90663490 Per Ivar Grobakken Varamedlem pgrobakk@online.no x  x 
 91660886 Kristian Damstuen Varamedlem kd@daimex.no x  - 
  
 GRUPPELEIARA: 
 90662193 Kjell B. Melbybråten Ski kje.ber@online.no x  x  
 95735695 Svein Høgsnes Fotball anikle@online.no x  x 
 95485731 Siri Melbybråten Håndball siri.melbybraten@gmail.com x  x 
 91301160 Kenneth Hoffmann Friidrett kenhoffm@gmail.com x  - 
 
Saker:  1. Gruppeinfo  2. Prosjekt kunstgrasbane –klargjera søknad  3. Div  4. Juletallerken 
 
1. Tiltaksgrp v/Mette: Solgt ca 900 julekalendera, vi trekte ut 2 gåvebrev a kr. 300.- blant dei som hadde seld alle sine 
kalendera.  Dei heldige var: Anne Marie Jørstad og Anita Klevebråten.  Tjuveri frå garderobe på Øsus under badekveld.  
Må rapportere dette til lensmannen og seta opp kopi av brevet på dør inn til garderobeavd, som ein preventiv virkning.  
Ved bading bør ein dele opp bassenget for store og små, samt at badevaktene må følge med på det som skjer og halde ro 
og orden. 
Fotballgrp v/Svein: Påmeldt damelg. 
Håndballgrp v/Siri: Julegateopning på Coop Rogne ga overskot på 6.500.  Trening og kampar i full gang.  Gjennomført 
kakesalg.  Kjøpt inn ballpumpe på skula.  Vedtatt at dei kan kjøpe inn CD-spelar.  Juleavslutning med bading og pizza. 
Skigrp v/Kjell: Skisamling utsatt pga snømangel.  Fellesmøte med Øsil og Skrautvål il vedr skikarusell for dei litt eldre 
og vidarekomne.  Rognerennet blir 07.01.2012 på Beitostølen skistadion. 
Rekneskap v/Stine:  Innkjøp av rekneskapsprogram, vedtak om å bestille Mamut forening pluss pc. 
 
2.  Orientering vedr framdrift søknad kunstgrasbane.  I kommunedelplan ligg stor bane inne i planperioda 2010-2013, så 
søknad vil bli sendt på dette.  Ove Halvorsen fro fotballkretsen kjem oppover 08.12.11 for å hjelpe til med rett grunnlag 
for utfylling av best mogleg søknad.  Lysløypetrase må få inn i kommunas reg.plan for område Rogne bhg/skule. 
 
3. * Varetelling Spar Fagernes ved nyttår, Kjell org. 
 * Styremøte i Solhaug samfunnshus 06.12.11, Gunnar møter så lenge han kan. 
 * Fått forespørsel om varetelling på Coop Rogne 01.01.12.  Svein sjekkar om noko fotballag vil tene pengar til  
    Norway cup. 
 * Har Øsil betalt inn til oss for dugnader ?  Geir sjekkar. 
 * Onsdag 07.12.11, opning av ombygd ØS sprebank.  Henstilling om å møte i Rognedress for dei som kan.   
    Utdeling av sponsorpris. 
 * Tove må overlevere bilagspermane til Stine så snart råd er. 
 * Trykke opp medlemsgiroblankettar for 2012, for utkjøring fyrst i januar, og utdeling seinare. 
 * Kjøpe ny scooter: søkje om omdisp av lysløypestøtte frå Øystre Slidre sparebank. 
 * Årsmøte –frist vedr trykking, beskjed til Kjell. 
 
Neste styremøte er 9. januar 2012 på Solhaug kl. 19.00. 
 
Deretter fekk vi ein juletallerken med skikkeleg god julemat og dessert.  Tilstades var og Tormod Hermundstad, som 
har vore trufast scooterkjørar i mange år.  Takk for innsatsen so langt, håpar du vil halde på lenge enno. 
 
 
 
 
Ref v/skrivar 
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