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Sammendrag 
Rogne idrettsarena er åpnet og flittig i bruk. Det gjenstår noe arbeid, blant annet med belysning, noe 

som forventes er på plass i løpet av ett par uker. Gjenstående arbeider utføres på dugnad, enten nå i 

høst eller til våren. 

Det er innvilget søknader om støtte til medlemmer i henhold til vedtektene. 

Neste møte: 14.10.2015 kl1930. 
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Innkalling 
 

 STYREMØTE onsdag 30.09.2015 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 Nestleder ottar.oygard@online.no x   

 91390448 Bjørn Bakke Vestheim Regnskapsassistent mhaugse2@online.no x  x

 91660886 Kristian Damstuen Skriver kdamstuen@gmail.com x  x

   Tiltakssjef  x  

 90663490 Per Ivar Grobakken Varamedlem pgrobakk@online.no x  

 97131913 Geir Melbye Varamedlem gemelb@icloud.com x  x 

 GRUPPELEDERE: 

 95732765 Håvard Nyhagen Ski snikkarlag@online.no x  

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

 47644609 Karianne Hamre Håndball beitostolen@libris.no x   

 

 ANDRE: 

 

AGENDA: 

Faste saker:  

1. Ref. styremøte (Jon)  

2. Leder orienterer/mottatt post (Jon)  

3. Kort gruppeinfo (Håvard, Reidun Gudny, Karianne)  

Andre saker: 

4. Rogne idrettsarena 

5. Søknader støtte fra medlemmer 

6. Års-hjulet, veien videre fremover. 

7. Rullering av kommuneplan for idrett og anlegg 

8. Annet 

9. Fastsetting av ny møte dato 

B-beslutning, O-orientering, R-refleksjon, D-drøfting 
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1 Referat styremøte 01.06.2015 
 

Godkjent. 

2 Leder orienterer om mottatt post 
 Mottatt 5000kr i støtte som skal nyttes til å fremme friluftsliv. Styret benytter denne støtten 

til delfinansiering av sikteskive. 

 Forespørsel om å arrangere aktivitet for flyktninger. Jon skriver søknad. 

 Sparebank1 regnskap har forslag om ny avtale. Fram mot årsmøte bør valgnemda jobbe med 

å finne regnskapsfører. 

3 Gruppeinfo 

3.1 Fotball 
 Kunstgressbanen har enda ikke fått lys. VEAS har ikke fått på plass nødvendig trafo. Denne 

skal komme i starten av oktober. 

 Banen blir ikke brøytet. Uklart hva som er prosedyre etter vinteren. 

 Mange av lagene har hatt avslutning. 

 Savner ferdigstilling med ballfangernett. 

 Plan over treningstider tilgjengelig for styret og leder i fotballgruppa. 

 Pt har vi ikke J16-lag. Det ser også skummelt ut for G16-11er lag. Blir det ikke 11er-lag, 

ønsker spillerne seg til andre klubber. 

 Mulighet for å danne mindre lag lokalt, og samarbeide med andre kommuner om å få et 

felles 11er-lag. 

o Problemstillinger: 

 Drakter 

 Sponsorer 

o Styret støtter at fotballgruppa utreder mulighetene videre. 

 

3.2 Håndball 
 Starter trening inneværende uke 

 Håndballskole arrangeres. 

 Håndball har nå hatt varetelling vår og høst. 

 Det er startet med innsamling av gaver til julekalenderen. 

 Julekalender blir bestilt i slutten av inneværende uke. 

3.3 Ski 
 Ikke levert regnskap på skicrossløypa. Blir levert innen rimelig tid. 

 Klubbsamling sammen med Skrautvål og Valdres ski. 
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4 Rogne Idrettsarena 
Gjenstår noe arbeid, deler kan utføres på dugnad. Banekomiteen tar initiativ til flere dugnader. 

Årlige reklameinntekter på 40’ kr/år. Gjelder i perioden 2015-2017. Målsetning om å nå 50’ kr/år. 

Delregnskap er godkjent av kommunerevisor og oversendt ØSK for bruk til utbetaling av spillemidler. 

Målsetning om fullstendig regnskap til nyttår. Bruttokostnaden ligger pt an til 7,5 mill kr, og kan få 

utløst maksimalt 2,5 mill kr i spillemidler. 

Rogne IL har tatt opp lån i Sparebank1 for forskuttering av merverdiavgift. Rogne IL er i kontakt med 

ØSK om kjøp av grunnen hvor kunstgressbanen ligger. 

Det må etableres gjerde mot nabo i sør. Geir sjekker pris på ordinært sauegjerde. Avklare 

kostnadsfordeling mot nabo. 

Mangler ATV eller lignende til vedlikehold og drift av kunstgressbanen. Fortsetter å leie ATV inntil 

videre. Bruker vinteren til å evt anskaffe brukt ATV. 

Det er satt opp plakater med henstilling om benytte avfallsstativ for å unngå forsøpling. Gjelder også 

snus. 

Det er utarbeidet en drifts- og vedlikeholdsplan. Utført arbeid skal kvitteres for på online skjema hos 

leverandøren. 

5 Søknader om støtte fra medlemmer. 
 Håkon Nyhagen søker om støtte ifm sommerskole på Dalseter. Dokumenterte utgifter på 

4490,- Styret vedtar å støtte med 50%, 2250kr. 

 Samlet søknad for Sigurd, Marit og Harald Øygard. 

o Rogne IL dekker dokumenterte utgifter til startkontingenter. 

o Rogne IL dekker 50% av dokumenterte kostnader til reise, opphold og 

treningsutgifter. 

 Marit: 4000kr 

 Harald: 4000kr 

 Ved årsavslutning vil styret vurdere å innvilge ytterligere stipend basert på idrettslaget 

økonomiske situasjon. 

6 Årshjul, veien videre framover. 
 Bading er ihht plan. Annonseres på hjemmesidene. 

 Julekalendere ihht plan. 

 Livredningskurs for bading er planlagt til 19/1 og 26/1. 

 Bruk av gymsal på Rogne skule. 

 Håndballgruppa arrangerer julegrantenning på Coop Rogne. 
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7 Rullering av kommunedelplan for idrett og anlegg. 
 Det oversendt varsel om fornying av søknad, kunstgressbane. Totalkostnad minimum 7,5 mill 

kr. 

 Lysløype i Solhauglie omkring 2,5 mill kr. 

 Restaurering av styrkerom på Solhaug. Totalt 200.000kr 

 Arkivrom/garderober på Solhaug. Totalt 100.000kr 

8 Annet 
Reidun Gudny: Dårlig erfaring med fotograf til klubbilder. Andre grupper bør sjekke referanse hos 

fotballgruppa før bestilling. 

Geir:  

 Rydding i arkivrom på dugnad. 

 Ny renholder til styrkerommet. Trengs en hovedrengjøring med hjelp av dugnadshjelp. 

 Avtale med LINK-bingo er fornyet. 

 Ballfangernett, mottatt tilbud på forlengelse på eksisterende nett. Beslutning fattes våren 

2016. Det bør vurderes å gjenbruke nett som ble tatt ned. 

 Invitasjon til kurs i «klubbadmin». 7/10 kl 18 på skula i Slidre. 

 Mottatt innspill om toalett nede ved kunstgressbanen. 

 Heftelse på grunn på gammel lysløype er fjernet. 

Kristian: Ønsker ikke å stille til gjenvalg ved neste årsmøte. 

9 Neste møte 14/10-15 kl1930, saksliste 
Rekruttering styreverv, innkalling av valgnemd. 

Nytt møte 4/11-15 kl1930 

Juleavslutning 2/12-15 kl1800 


