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 ROGNE IDRETTSLAG  

 2943  ROGNE www.rogne-il.no Dato: 16.10.2014 

 

Referat frå STYREMØTE måndag 06.10.2014 kl. 19.00 på Solhaug. 
 

 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 

 48028675 Valdres Regnskap Regnskapsansvarleg bjorg.ringli@valdresregnskap.no -  - 

 47270089 Ann-Kristin N. Damstuen Regnskapsassistent annkristin1982@hotmail.com x  - 

 91660886 Kristian Damstuen Skrivar kdamstuen@gmail.com 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  x  

 91818848 Reidun Gudny Veflen Fotball regve@online.no x  x 

   Håndball     

 

Faste saker:  1. Ref. styremøte  2. Leiar orienterer/mottatt post   3. Gruppeinfo 

Andre saker: 4. Kunstgrasbane (Geir/Jon) 5. Annet (Alle) 

 

1. Ref. Styremøte ok.  Leiar ba om påminning om betre frammøte på styremøta, spes frå fotballgrp. 

 

2. * Mottatt skjøte med mer ad kjøp av jordstykke for utbedring av veg til idrettsanlegget.  Geir ordner slik at 

oppgjør blir foretake iflg. avtale. 

* Fått tilbud på enkle telt frå O. B. Wiik, bestille to stk.  Geir høyrer fyrst med Sparebank1 HV om evt reklame. 

* ØSil ynskjer felles annonsering om aktivitetane, for eksempel to gonger i året.  Jon følger opp og samordner. 

 

3. Håndball:  Mette orienterte om at det er ok med trenara for JG-8-10-12 laga, og oppmann for JG-12.  Laget for 

J-14 er samarbeidslag for øvre Valdres. Jon følger opp ad sponsor/drakter. 

Nøkler til Ril sitt utstyrskåp på Rogne skule må sporast opp og kopierast; Mette følger opp dette. 

Ski v/Håvard: Ny person må inn for Åge Sandsengen i Mellad´n Turløyper som rep for Ril og kasserer.  Håvard vil 

representere Ril, men må undersøkje litt ad kasserarjobben, om han vil ta dette og.  Arr. klubbsamling på Bst 28/9, 

saman med Skrautvål og ØSil, med rulleski, mesternes mester mm, samt lunsj sponsa av EuroSpar Fagernes.  Plan 

om snøsamling m/ovn før jul.  Barmarkstreninga er i gang, Rognerennet søkt om til 28.12.14. 

Fotball: Ingen møtt.  Behov for innkjøp av 3´er mål.  Styret påpeikte at fotballgruppa må jobbe meir seriøst med å 

skape engasjement for å få trenara og oppmenn på kurs.  Må bli betre kvalitet og meir attraktivt tilbud på treningane, 

slik at ungane fortset lengre.  Må følge betre opp sin eigen Sportsplan.  Jon vil melde dette på møte med 

fotballgruppa om ca to veker. 

Tiltaksgrp v Mette: Bading på ØSUS starter 07.10.14.  Mette ordnar annonse.  Planlagt julekalendersalg.  

 

4. Kunstgrasbanen: vurdere og avgjera ad oppdeling av søknad i eit stort anlegg og to nærmiljøanlegg, må avklare 

meir om konsekvensar for og imot.  Frist 1. november for å sende inn fornya søknad elektronisk. 

 

5. * Grasklyppartraktoren er reparert og vedlikehalden av Per Ivar, tusen takk :-) 

* Hadde fått tilbod om å overta noko ting og tang ifm dødsbo, men Jon sa nei takk etter befaring. 

* Søknad frå Elin Kolstadbakken om økonomisk støtte/utgiftsdekning ifm deltakelse på summarskiskule på 

Dalseter.  Dette vart innvilga med 50% av beløpet, dvs ho får kr. 3.000,-.  Bruk ref som utbetalingsbilag. 

* Ad. fellesmøter med ØSil, så meiner Mette at dette ikkje har så mykje for seg.  Betre å bruke tid og ressursar på 

skape betre aktivitetar sjølve, enn å stadig skal prate om samanslåing av grupper.   Då mistar vi til slutt heile identi-

teten og meininga med laget.  Heller samarbeide om enkelte lag dei sesongane det er behov for det. 

* Rogne il må seta seg konkrete mål om å skape meir aktivitet att i gruppene som handball, friidrett, allidrett mm.  

* Leiar av valkomiteen må få beskjed no, om å starte arbeidet med å rekruttere kandidatar til styrverv som evt blir 

ledige.  Å vente til heilt innpå årsmøte, blir dette vanskeleg.  Leiar i valkomiteen må møte på neste styremøte. 

* Ved dugnader på arrangement for feks. ØSil, må gruppeleiarane halde styr på kven som er med frå kva gruppe, og 

sørge for å sende krav til arrangør(dugnadseigar) 

  

-Neste styremøte 03.11.14 kl. 19.30  (Heretter vil møtene starte kl. 19.30), med bla. sakene ”Vurdering av nye 

inntekts-mulegheiter” feks tippeandeler(etisk greit ??), forberede valkomiteen v/leiar. 

 

Ref v/skrivar 
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