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Sammendrag 
Vedtak om at søknader om støtte må være styret i hende innen 1/4 for søknader som gjelder 

foregående år. Søknadene behandles i april-møtet. Gjennomgang av forslag til ny samarbeidsavtale, 

fotball, mellom RIL og ØSIL. Forslaget tas til orientering i første omgang og settes opp som sak til 

senere møte. 

Neste møte: 08.12.2014. 
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Innkalling 
 

STYREMØTE mandag 03.11.2014 kl. 19.30 på Solvang 
 TLF: Navn: Styre-verv: e-postadr: Innkalla: Møtt: 

 41201179 Jon Rabben Lundby Formann jon.rabben@vegvesen.no x  x 
 99401217 Irene Øygard Nestleder 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  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  x 

        

  

 ANDRE: 

Mona Christin Nygård 

 

AGENDA: 

Faste saker: 

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

 

Andre saker: 

4. Rekruttere kandidater til styreverv (Alle/Mona Christin) 
5. Rutiner for utbetaling og fakturering (Ann-Kristin/Kristian) 
6. Vurdering av nye inntektsmuligheter, eksempelvis tippeandeler (Alle) 
7. Annet (Alle) 
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Forslag til ny samarbeidsavtale med ØSIL 
 

Grunnlag for endring av tidligere avtaler: 

-Klubbene har tilnærmet likt antall fotballspillere. 

-Endringer av hvordan godtgjørelsen fra store idrettsarrangement utbetales. Fotballgruppa får 

betalt pr. skift de stiller opp, det samme gjør resten av gruppene og hovedlaget i Rogne IL. 

-Det jobbes med at kommunen tar hele halleien. 

ØSIL vil fortsatt ha den største kostnaden ved at de har flere fotballbaner å vedlikeholde, samt at 

grusbanen skal brøytes å ha lys igjennom vinteren. ØSIL  betaler også halleie for både turn og 

håndball (14-årslag og damelag) som Rogne ILs medlemmer også benytter fritt. Vi har også kostnader 

på lysløypa på Storefoss som sikker noen av Rogne ILs medlemmer benytter. 

Ellers vil Øystre Slidre idrettslag og Øystre Slidre idrettsarrangement AS takke for støtten under de 

årlige arrangementene på Beitostølen og håper dere nyter godt av dugnadspengene som kommer 

derfra. Uten dere blir det ingen arrangement. 

Jon Arild Myrvold 

Nestleder ØSIL 

 

Det presenteres et forslag til ny samarbeidsavtale for fordeling av kostnader til drift av fotballgruppa. 

Forslaget tas til orientering og settes opp på et senere møte. 
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1 Referat styremøtet 
Leder fotballgruppa reagerer på referatføring av manglende oppmøte fra gruppa. 

Fotballgruppa må skape mer engasjement for å få folk på kurs – referatet oppfattes som 

negativt ladet. 

Leder svarer ut spørsmålene. Eksempler på gode kurs er «Teitur-kurset». Referatet skal ikke 

tolkes dit hen at trenerne i Øystre Slidre holder dårlig kvalitet. 

2 Leder orienterer/mottatt post 
Styret vedtar en frist for innsending av støtte 01.04.2014. Søknaden gjelder foregående år. 

Søknadene behandles i aprilmøtet. 

ØSK har etterkommet ønske om etterisolering av varmerør i skicrossløypa. 

Idrettsrådet, fordeling av LAN-midler. RIL fikk tildelt 32.500kr + 17.500kr av midler til 

prosjektbasert fordeling. 

3 Gruppeinfo 

3.1 Fotballgruppa 
 Opplegg for de som ønsker fotballtrening. 2000-2005-modeller har tilbud en gang per uke. 

 Søknad om etablering av 3-er fotball (3 versus 3) (pålegg fra fotballkretsen). 

 Positive signaler for etablering av A-lag. 

 Det blir ikke 16-årslag. Spillere velger Valdres FK. Det finnes ikke 7-er lag for 16-åringene. 

Alternativet kan være å søke disposisjon for 16-åringer om å spille på 14-års lag. 

3.2 Håndball 
Ingen representant møtt. 

Det er kjøpt inn drakter, oppstart kamper uke 45. 

3.3 Skigruppa 
Ingen representant møtt. 

3.4 Tiltaksnemd 
Julekalendere er sendt til trykk. 

4 Rekruttering av kandidater til styreverv 
Leder av valgnemnda starter prosessen med rekruttering av kandidater til styreverv. 
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5 Rutiner for utbetaling og fakturering 
Utbetalinger skal attesteres av leder. Ved utbetalinger som vedtas av styret, brukes referatet som 

bilag. 

Leder utarbeider en oversikt kontonr og tilhørende kontonavn, oversendes regnskapsassistent. 

6 Vurdering av nye inntektsmuligheter 
 Kan Rogne IL gjenoppta et opplegg med tippeandelslag. Er det etisk riktig av Rogne IL? 

 Åresalg eller lignende ved ulike avslutninger? 

 Kakelotteri og salg av julenek? 

 Bruktmarked? 

Flere forslag er lansert, men foreløpig ikke konkludert. Saken tas opp på neste møte. 

7 Annet 
Det er bestilt telt som kan brukes av gruppene i Rogne IL, eksempelvis knøtteturnering. 

Fornyet søknad om kunstgressbane er fornyet. 

8 Neste møte, juleavslutning 
Mandag 08.10.2014, Mette sjekker. 


