REFERAT FRA STYREMØTE I RIF ONSDAG 11.06.14
Til stede:

Nils Runar Sporan, Merete B. Brandsgård, Rolf Egil Levorsen, Alf Gunnar Wiken
Merethe Rød Knudsen, Anne Lise Eriksen (turn), Tore Haug (ski og klubbhus).

Meldt forfall:

Torkild Gudmundsen.

SAKER TIL BEHANDLING
1. Økonomisk fordeling til gruppene
Vedtak: Innkomne midler fordeles slik:
Hovedlag

Klubbhus

Turn

45000

5000

Ski Idrettsskole Håndball Volleyball Sykkel

Kulturm.

57000

Grasrot

13946

1000

5000

5000

2000

LAM

46112

20000

10000

5000

5000

Skue

40000

7000

15000

5000

5000

gave

2500

2000
5000
5000

3000

5000

10000

2500

Statkraft

20000

5000

Bingo

30000

10000

5000

45000 50000 22500

27000

209558

Trim

5000

28000

5000

5000

5000
0

5000

2. Funksjonsfordelinger i styret
Det er nødvendig med en revidering av styrets funksjoner. Styret drøftet følgende forhold:
-

-

Vi kan bli mer aktive på å formidle RIF sin aktivitet på nettsiden vår med bilder og tekst. Det
henstilles til undergruppene å sende inn nyhetstips m/bilder til Merethe som videreformidler
til nettansvarlig og f.eks Numedalsnett.
Drøftet forsiktighetsregler rundt fotografering av barn.
Drøftet om hovedlaget også skulle hatt Facebookside. Styret spør Lars Halvard om han kan
ordne det.

Vedtak:
Kontakt idrettsskole: Merete BB
Informasjonsansvarlig: Merethe RK

Medlemsansvarlig (kontingent, lister, ajourhold telemeny o.l.): Merethe RK
Sponsoransvarlig: Nils Runar og Rolf Egil
Politiattest: Alf Gunnar
Eiendommer og utstyr (materielliste): Torkild

3. Informasjon fra leder
 G-sport kveld med rabatt for RIF-medlemmer 28.11.14. Styret foreslår å stille på stand med
medlemsinfo, betalingsterminal ol.
 Forespørsel om RIF kan gi støtte til selvforsvarskurs. Vedtak: Styret ønsker å støtte dette.
 Søknad sendt Gjensidigestiftelsen om midler til Nærtopper; 90.000. Har ikke hørt noe ennå.











Årsmøtet var positive til en undergruppe «Hundesportgruppe» i RIF, prosess startet.
Uvdal Thriatlon. 2.300,- kr til fordeling mellom idrettslagene som bidro, RIF fikk 20 %; 460,kr. Vurderer deltakelse neste år hvis henvendelsen kommer.
Orientering fra Idrettsleder: Rullering av kommunedelplan for idrettsanlegg. Leder har spilt
inn ny lysløypetrase ved Sønsterudjordet og turstier på Rødberg
Tilbud om trener-/lederkurs. Turntrenere over 16 deltar i Rollag i november.
Henvendelse fra Lauvåsen Velforening (Lunda) om løypekjøring og ev omlegging av
løypetrase. Leder og Torkild deltok på møte. Leder av skigruppa følger opp sammen med
løypekjører.
Ti topper-avslutning på Statkraft 27.11. Omtrent samme deltakelse som i fjor.
Tilbud fra kretsen om klubbesøk når vi har styremøte med tema klubbutvikling. Inviteres til
neste styremøte.
Brukermøte Rødberghallen, ny dato satt. Turngruppa deltar sammen med leder.

4. Informasjon fra gruppene
Idrettsskolen godt i gang. Uheldig at all aktivitet er flyttet til Numedalshallen.
Skigruppa.
-

-

Møte avholdt, byttet vinsjebord på klubbhuset, rydding av lageret ute. Lavvoen revet, skal
kjøre på pukk, ny lavvo settes opp.
Skiløypa ved Sønsterudjordet, befaring sammen med vegvesenet og kommunen. Inngått
avtale med grunneier om bruk vinterstid, hogging av skog og tilkomstvei + oppsetting av
gapahuk + lys. Dozerdrift tar seg av utbedringene, el-verket sørger for lys. Bekk legges i rør
gitt av Statkraft. Utvidelse av løype 2-års prosjekt med parkering, lys og oppkjørt løype.
Vasstulan og Mini-Vasstulan 14. mars 2015. Inngår som tiltak i Friluftslivets år i tillegg til 3
guidede turer og telttur for idrettsskolens deltakere. Mulig å søke midler til tiltak og
gjennomføring. Aktiviteter meldes inn til folkehelsekoordinator.

Turngruppa godt i gang.
-

Slått sammen trampet og airtrack. 2 gymleikgrupper, gjennomsnitt på ca 20 deltakere i hver
gruppe.
Nyttårsfest 10. januar 2015. Arrangerer Numedalsstevnet i mai, gymnastikkfestival på Gol.
Tenker å gjøre litt ekstra for hver gruppe i anledning RIF turns 40 års-jubileum.

5. Kommunens forslag til budsjett 2015 og økonomiplan. Leder orienterte. Leder invitert inn i
medlemsmøte i Sp. Idrettsrådet har gitt innspill om midler til vedlikehold av baner og anlegg,
samt utstyr i Rødberghallen. Drøftet tiltak som er foreslått kuttet/redusert i budsjettet.
Vedtak: Styret gir innspill til økonomiplan på kutt av midler til lag og foreninger, utbygging av
Rødberghallen og utstyr.

6. Henvendelse fra Idrettsrådet vedr deltakelse på neste møte i saken om drift av idrettslagene.
Torkild og Rolf Egil stiller.

Neste møte: Leder tar kontakt med kretsen med forslag om felles møte med alle lagene.

Rødberg 05.11.14
Merethe Rød Knudsen
referent

