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Sammendrag 
Enighet om prioritering av idrettsanlegg i kommunen. Arbeidsgruppe for utarbeidelse av utkast til ny 

avtale for fotballgruppa, med bakgrunn i skjev kostnadsfordeling. Idrettslagene kan fremdeles fritt 

delta på hverandres aktiviteter.  

Neste fellesmøte: etter behov. 
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Innkalling 

STYREMØTE mandag 01.09.2014 kl. 18.00 på Tingvang (3.etg.) 
 TLF: Navn: Styre-verv: e-postadr: Innkalla: Møtt: 

 41201179 Jon Rabben Lundby Formann jon.rabben@vegvesen.no x  x 
 99401217 Irene Øygard Nestformann ottar.oygard@online.no x  x 

 47270089 Ann-Kristin N. Damstuen Regnskapsassistent annkristin1982@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   

 97131913 Geir Melbye Varamedlem gemelb2@online.no x  x 

 

 GRUPPELEDERE: 

 95732765 Håvard Nyhagen Ski snikkarlag@online.no x   

 91818848 Reidun Gudny Veflen Fotball regve@online.no x   

 97189589 Gerd Marie Hovrud Håndball gerd.marie.hovrud@oppland.org x   

 ANDRE: 

AGENDA: 

18:00-20:00 Styremøte Rogne IL 

Faste saker: 

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

Andre saker: 

Annet 

20:00-21:30 Styremøte – felles ØSIL / RIL 

4. Deltaking på kvarandre sine aktivitetar. 

5. Kontingentsatsar. 

6. Godtgjersle for dugnadsarbeid på dei store arrangementa. 

7. Ny avtale fotballgruppa. 

8. Felles handballgruppe ? 

9. Anleggssituasjonen. 

10. Framtidige fellesmøte. 
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4 Deltakelse på hverandres aktiviteter 
Medlemmene i de to idrettslagene kan fritt delta på hverandres aktiviteter. Opprettholdes. 

5 Kontingentsatser 
ØSIL mener RIL bør øke kontingentsatsene slik at idrettslagene blir mer like, med bakgrunn i 

punkt 4. Styret i RIL ønsker ikke å øke. Tradisjonelt har RIL hentet inn større inntekter enn 

utgifter, og vil på denne bakgrunn ikke øke satsene. 

6 Godtgjørelse for dugnadsarbeid på store arrangement 
RIL mottar 400kr/person/dag for dugnadsarbeid på store arrangement. Gruppelederne sender 

krav til ØSIL. RIL presiserer for sine gruppeledere hvordan dette skal foregå. 

7 Ny avtale fotballgruppa 
ØSIL mener de betaler en uforholdsmessig stor del av kostnadene. ØSIL står for halleie, drakter 

og dommerdrakter. Alt ihht gjeldende avtaler. halleie. I størrelsesorden 80% av 150’/år. 

Draktkjøp ligger normalt på 40’/år. 

 Hvor havner sponsermidlene (draktreklame)? 

Forslag til en eventuell ny avtale bør utarbeides av en arbeidsgruppe bestående av medlemmer 

fra begge idrettslagene. ØSIL foreslår at man skuler til en mal etter samarbeid mellom J14 i 

Valdres. 

Forslag om å påvirke politikerne om å få ØSK til å dekke halleie. Felles skriv til politikerne, med 

en drøfting med ordfører først. Folkehelseperspektivet kan brukes som argument. 

Frist for avtaleutkast fra arbeidsgruppa 15.november. 

8 Felles håndballgruppe? 
Opprinnelig et utspill fra RIL basert på vanskelig rekruttering av leder til gruppa. Pt ingen leder 

av håndballgruppa i Rogne. 

Det er nødvendig med samarbeid i høyere årstrinn for å kunne stille lag. Er det ønskelig med 

samarbeid på lavere årstrinn? 

I fall det fremmes sak om felles håndballgruppe på de ulike årsmøtene, bør en ny avtale i 

fotballgruppa kunne bruke som mal. Alternativ en felles overgripende avtale som ikke er 

gruppeavhengig. 

9 Anleggssituasjonen 
Skicrossbane og kunstgressbane i Rogne. Arbeid opp mot idrettsrådet har vært tungt. RIL og 

ØSIL bør ha en felles strategi rundt hvilke anlegg som skal prioriteres. 
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Klubbhus på Storefoss er skjøvet ut i tid, men blir pusset opp med gavemidler. 

ØSIL støtter kunstgressbaneprosjektet i Rogne, helt ihht behovsanalyse gjort i fotballgruppa. 

Idrettsrådet forvalter 50’. Tidligere er dette jevnt fordelt, mens nå skal det praktiseres en 

prosjektbasert fordeling. Oppfordring til alle gruppeledere om å sende søknader til idrettsrådet. 

10 Annet 
 Felles skriv fra ØSIL og RIL til ØSK om at idrettslagene i kommunen ikke ser behov for en 

flerbrukshall i kommunen. ØSK bør heller prioritere drift og vedlikehold på eksisterende 

anlegg. 

 Håndball bør videreføre samarbeid for 14-årslagene. 

 Håndball bør vurdere samarbeid på 12-årslag da det kreves rene jente- og guttelag i 

turneringer. 

11 Fremtidige fellesmøter 
Lederne foreslår møte etter behov. Om lag 1 gang/år. 


