REFERAT FRA STYREMØTE I RIF TORSDAG 10.10.13
Til stede:

Styret: Nils Runar Sporan, Merete B. Brandsgård, Torkild Gudmundsen, Merethe Rød
Knudsen, Gunn Anita Sporan, og Alf Gunnar Wiken.
Fra gruppene: Tore Haug, Finn Lund.

Meldt forfall:

Sak 1










Anne Lise Eriksen (turn)

Informasjon fra leder

Gjennomgang av referat fra sist møte 20.06.13
Idrettscamp gjennomført i juni.
Åpen svømmehall i gang fra uke 41. RIF har ansvar for 4 vakter i okt-des.
Førstehjelpskurs 15.10 for idrettslag.
Informasjonsskjerm skal monteres i Rødberghallen, styret bes tenke gjennom innhold.
Lederkurs for ungdom 15-19 år 18.- 20. oktober på Idrettskolen, er videresendt til turngruppa.
Kolliderer med aktivtetslederkurs i Numedalshallen.
Sponsoravtaler med Statkraft utgår i 2013, men idrettslaget har forlenget avtalen til mai 2014.
Bingo skal i gang igjen etter høstferien. Planleggingsmøte fredag 11.10.13. Bingotrøyer delt ut.
Kretsturnstevnet arrangeres i Numedalshallen 14. og 15. juni, Nils Runar leder.

Sak 2

Fordeling av tildelte midler

Følgende midler ble fordelt: Kulturmidler: 65.000,-, LAM-midler: 25.500,- kr, Grasrotandel: 20.500,-,
Sponsormidler fra Statkraft: 20.000,- kr, totalt 131.000,- kr. I tillegg har laget fått 8.000,- kr for
Idrettscamp.
Vedtak: Innkomne midler fordeles slik:
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Strategi for klubbhus og lysløype

Styret diskuterte strategi for klubbhus og lysløype, og kom fram til følgende:
Lysløype:
- RIF og velforeningene på Skogen har til sammen midler til å pusse opp nedre del av lysløype,
totalt 45.000,- kr. Dozerdrift har gitt tilbud på 40 timer med graver og dumper + masse, totalt
81.000,- kr.
- Arbeid med armaturer sluttføres. Torkild og Tore gjør dette
- Store hull i traseen før lavoen og ved skytebanen, bør ordnes før telen setter seg.
Vedtak: Arbeidet bestilles i tillegg til områdene som ble tatt opp på møtet. Skigruppa betaler
differensen.

Klubbhus:
Styret ser behov for å gjøre et større løft på klubbhuset. Forslag om å ruste opp start-/målområdet
samtidig. Drøftet mulige samarbeidsparter; Røde Kors og/eller andre lag og foreninger.
Vedtak: Leder inviterer styret i Røde Kors til et møte med deler av RIFs styre.
Sak 4

RIF-dress

Flere har etterspurt RIF-dresser. G-sport og RIF ønsker å ha et permanent tilbud liggende ute. Styret
ser ikke muligheten til å ha samme grad av sponsing som i fjor, men vil gi medlemmene noe redusert
pris. Sponsorene fra i fjor spørres om mulighet for fortsatt sponsing.

Sak 5

Informasjon fra gruppene

RIF bingo: Starter opp etter høstferien, planleggingsmøte fredag 11.10. Det er ønskelig å bestille
terminal fra Nes Prestegjeld Sparebank.
Idrettsskolen: Samarbeid med skigruppa og alpingruppa om basistrening. Rulleski innkjøpt. Allidrett
starter opp på Nore på mandager, svømmeskole en helg i desember. Sjekker ut hva
Svømmeforbundet kan bidra med. Har igjen etterarbeid etter idrettscamp, skal blant annet invitere
instruktørene til en oppsummering. Fikk mye utstyr som vi kan beholde.
Turngruppa: Kretsturnsteve 2014. Komitémøte neste uke, deltakere fra UIL og RIF.
Har startet opp med 7 grupper. Delt gymlek i to, 3 åringer for seg og 4-5 åringer sammen. Har delt
trampett i to; 1-2 kl for seg og 3 kl og oppover. Airtracken har tatt seg opp. Har utfordret alle
gruppene til å bruke det de lærte på kurs i vår; å starte med grunnleggende øvelser. Har kjøpt inn
plansjer med gode tegninger av forskjellige øvelser som de har tilgjengelig.
Gymlek er nytt av året. Der er det også kjøpt inn bok om dette, med masse gode tips om leker og
øvelser de kan gjøre med barna.
Ved oppstart i høst fikk alle barna en Imsdal vannflaske og alle jentene en hårstrikk. Kiwi har sponset
halvparten av flaskene.
Trimgruppa: Ti topper gjennomført, solgt kort for ca 15.000,- kr. Premieutdeling i Rødberghallen
fredag 22.11. med underholdning og foredrag. Drøftet videreføring i nåværende form eller ikke.
Turistkontoret og kommunen v/Terje Halland vurderer å bidra til et utvidet tilbud (markedsføring,
tilrettelegging osv.). Forslag om at vi kontakter turistkontoret og Terje Halland hvis vi ikke har hørt
noe før neste styremøte.
Sak 6 Samarbeid idrettslagene. IL Noringen skulle kalle inn til felles møte våren 2013, men ble
utsatt til høsten. Leder sender e-post til leder i IL Noringen og etterspør. Det er spesielt viktig å finne
en løsning ift felles kontingent opplegg.

Rødberg 10.10.13
Merethe Rød Knudsen
referent

