
 
 
 
 
 

 
 

Årsmøte for 2018 

Idrettslaget R.O.S. 
27.mars 2019 

 

Kl. 18.00 

 

IL R.O.S Arena Auditoriet 
   



 

Dagsorden 27.mars 2019 kl.1800 ROS Arena Auditoriet 

 
Sak Tekst Bidragsyter 

0 Åpning: Godkjenning av stemmeberettigede Leder 

1 Godkjenning av innkalling: Leder 

2 Valg av møteleder, HS forslår: Arne Borch Leder 

3 Valg to personer for undertegnelse av årsmøteprotokoll, følgende personer 
foreslås:  
 

Møteleder 

4 Valg av møtereferent, følgende foreslås:  Møteleder 

5 Godkjenning av dagsorden: Møteleder 

6 Behandle Hovedstyrets årsmelding, regnskap og budsjett Leder 

7 Gruppenes årsmeldinger, regnskap og budsjett ligger på gruppenes nettsider. 
Man finner det også i vedlegget som er lagt ut.  

Møteleder 

8 Generalforsamling IL ROS Arena AS:  Jens 
Lillegraven 

9 Info fra ROS Hytta Egel 
Holmquist 

10 Fastsette kontingent for år 2020:  Møteleder 

11 Innkomne forslag og informasjon:  

• Forslag om arb gruppe for tilfarerbuss 
 

Møteleder 
Per Vatn 

12 Valg Leder og nestleder velges enkeltvis, de andre samlet Møteleder 

13 Leder for valgkomite neste år: STYRET FORESLÅ AT HÅNDBALL INNKALLER Møteleder 

14 Avslutning: Leder 

 
 
 
 
 



  
ÅRSMELDING for 2018. Årsmøtet blir avholdt 27.mars 2019 

 
ROS – Respekt, Omsorg og Samhold 

 
 
Visjon  
Sammen for et utfordrende og inkluderende idrettsliv, med økt samfunnsansvar. 
Dette er drømmen vår og et bilde av den fremtiden vi ønsker for klubben 
 
Virksomhetsidé 
IL ROS skal være et sosialt samlingssted i Røyken. Vi er et breddeidrettslag som skal 
tilby sunn fysisk aktivitet gjennom godt trenings-, utviklings og konkurransemiljø for 
alle. Vårt mål er flest mulig, best mulig, og lengst mulig.  Vi skal ha det gøy. 
 
ROS TIL ALLE 
Dette «slagordet» forplikter alle våre medlemmer, spillere, trenere, lagledere, styre 
medlemmer og supportere. 
 
Ut fra disse felles verdier har vi tydeliggjort hva som skal prege oss og klubben vår. 
Verdiene beskriver hvordan vi er og hvordan vi ønsker å fremstå. 
 
 
Viktige saker 2018: 
 
Prosjekt - utbedring Lysløype har nå pågått i ca. 3 år, og fortsetter i 2019. Vår plan er 
ferdigstillelse høsten 2019. Entreprenørene vil fortsatt ha betalt for steinmassene. Det 
jobbes hardt for å få så mye som mulig kostnadsfritt.  
Vi søkes om midler for å fullføre prosjektet. Har fått kr.500` til prosjektet fra 
Sparebankstiftelsen, som betales ut etter hvert som jobben gjøres. Det er nå et 
kapitalbehov på ca. kr.655`før sluttføring, etter mottatt mva. 
Noen av dere har sikkert allerede merket at det ikke behøves mange cm med snø, før 
løypene blir fine. Dette til glede for skigruppa og andre skientusiaster. 
 
Organisasjonsplanen/klubbhåndboken/kriseplan ble klar under 2017. Vårt mål er at 
dokumentet bidrar til å klargjøre klubbens drift og ambisjoner, og på den måten 
motivere den enkelte til frivillig og lystbetont innsats for IL ROS. Dokumentet skal 
vedlikeholdes og fornyes. Under 2018 kom det opp kontroll på idrettsregistreringen, 
som skal legges inn. Har du noe som du mener bør være i organisasjonsplanen – 
vennligst gi oss et signal. 
Dokumentet er å finne på www.ilros.no.  
 

http://www.ilros.no/
http://www.ilros.no/


ROS hele livet/aktiv fredag som nå har fungert i vel fire år, utvikles og har viste seg å 
være et konsept som ungdommene setter pris på. Konseptet utvikler seg til andre av 
kommunens skolekretser.  
Målsettingen er hele tiden å beholde de unge i idrettsmiljøet, og få inn de som ikke har 
vært i miljøet tidligere. Konseptet skal etter hvert utvikles med andre aktiviteter ut mot 
samfunnet. 
 
IL ROS Arena Drift har hatt et år med en omsetningsøkning på kr.700`. Årsresultat ble 
–kr.455.506`. IL ROS Arena fikk et årsresultat på kr.522.274 Kontantstrømmen er god i 
begge selskaper. Styrets vurdering er at det er behov for mere hallkapasitet.  
Det jobbes med utvidelse IL ROS Arena, Nye Spikkestad Stadion 2020, og sand baner 
for volley og håndball. Dette i en felles prosjektgruppe. Spillemidler er søkt for alle tre 
prosjektene.  
Dette betyr en maksimering hele anlegget, også kommunens fotball bane.  
Fotball, håndball, volleyball, Arena og HS er alle enige om den totale løsningen og ikke 
minst plasseringen av de forskjellige anleggene.  
 
Dette kommer til å bli Nye Askers indrefilet, når det står klart i 2020/21. Det må vi 
som individuelle grupper og som idrettslag benytte osa av. Felles arrangementer i 
sammen med nye kollegaer i kommunen. 
 
Nye Spikkestad stadion 2020   I forbindelse med utbyggingen er det iverksatt flere 
tiltak for å sikre inntekter fra medlemmer og nærmiljø på en engasjerende og morsom 
måte. Tiltakene har vært;   

1) Salg av navn og logo på cornerflagg – vippskampanje juli 2018  
2) Salg av eierandeler gjennom visualfunding. Julegavefokus og 
adventskonkurranser i desember 2018.    
3) Salg av supporter skjerf i kiosken. 

 
Dette er noe det tenkes på i forbindelse med andre anlegg – men da kanskje i andre 
former. 
 
 Kompetansebygging er og vil være en viktig faktor for fortsatt utvikling. Økt 
kompetanse skaper ikke bare sportslig utvikling, men også trivsels miljøer. Vi mener at 
enkelte kurs kan deltagere ha nytte av i jobben.  
 



Nye Asker 
Det har under året vært flere møter med Fellesrådet for Idrett/Asker Idrettsråd. 
Administrasjon og politikere. 
De fleste av møtene har vært sammen med andre Idrettslag, stort sett fra Asker. 
Oppmøte fra lag fra Røyken kunne vært bedre. 
 
Harmonisering hall leie. 
 
Det har kommet fra på møter, i media at det vil skje en harmonisering. Kommunens 
prosjekt gruppe har fått tall fra oss på leieinntekter i Arena + hva vi leier for i 
kommunens haller. Vi har signalisert at det er mest fornuftig å betale ut til gruppene. 
Vi arbeider med å få prosessen til å gå så hurtig som mulig, og et klart svar. 
 
Medlemstallet i IL R.O.S. pr 31.12.2018 var 2037. (pr:31.12.2017: 1975) En positiv 
økning som kommer fra de miljøene vi har i gruppene, nye innbyggere, utbygging etc. 
Positive tall som skaper engasjement. 
 
Økonomi: 
IL ROS total hadde et underskudd på Kr.19.219,-. Lysløype prosjekt underskudd: 
Kr.369.287 i 2018. Overskudd IL ROS grupper kr.350.068.  
 
Laget totalt har hatt god likviditet gjennom året. Opptjent egenkapital er på: 
kr.5.398.281 
 
IL R.O.S. eier 51% av ROS-hytta, og 100% av utskilt del. Nå under navnet Klubbhuset 
 
IL R.O.S. eier 100% av IL ROS Arena. 
 
IL R.O.S. har Organisasjonsnummer: 982 342 813 
 
Framtiden 
 

- Nå er det full fokus på utvidelse ROS Arena, Nye fotballstadion og sandbaner for 
håndball og volleyball. 
 

- Generell kompetansebygging skal hele tiden være i fokus i gruppene. Det vil bli 
forskjellige kurse føre ferien. «Hvem er vi» «Faglig for kasser» «Hvordan bygge 
positive foreldremiljøer rundt lagene» og andre opplegg via gruppene/BIK 
under året. Videre vil klubbhåndboken bli lagt inn her. 
 

- Vi skal fortsatt bygge «ressurs grupper etter behov», istedenfor å drive rovdrift 
på de valgte i styre og stell. 
 

Handlingsplaner fra gruppene har blitt større de siste årene, slik at vi har valgt å sakse 
noen aktuelle saker i et eget dokument. Planene ligger også på hver enkelt gruppe 
Webside, for lesing. 
 



 
 
 
 

 
 
 
 





 



 



 



 



 



 



 



 



BUDSJETTSAMMENSTILLING LIGGER SOM VEDLEGG PÅ WEB SLIK AT DET 

KAN LESES.



GRUPPENS ÅRSBERETNINGER LIGGER SOM VEDLEGG PÅ WEB, OG PÅ GRUPPENES EGNE 
SIDER. 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



         Spikkestad, 15. mar 2019 

 

Styrets beretning 2018 for IL R.O.S. Arena AS og IL R.O.S. Arena 

Drift AS 
Kravet til årsberetning for små foretak falt ble opphevet 1. januar 2018. Styret velger 

derfor å gi en kort oppsummering av driften i selskapene for 2018. For detaljer rundt 

regnskapet vises til årsregnskapet for selskapene, som er tilgjengelig på vår 

hjemmeside. 

Driften av ROS Arena fungerer etter planen, og det er høy aktivitet i hallen. Alle 

ukedager er fullt utleid, og det er utleie de fleste helger. Vi har også klart å øke utleie til 

eksterne aktører i helger og ferier i forhold til fjoråret, uten at dette har gått på 

bekostning av egne lags muligheter til arrangementer og treninger. Samarbeidet med 

skolen fungerer bra, og vi har gode avtaler med lokale bedrifter som sponsorer. Mange 

av bedriftene benytter ROS Arena til egne aktiviteter, og vi opplever et positivt 

samarbeid rundt dette. 

Økonomien i selskapene må ses i sammenheng, og resultatet for 2018 anses som godt. 

IL R.O.S. Arena AS (eiendomsselskapet) hadde et positivt resultat på kr 297 947, 

budsjettert kr 302 000. IL R.O.S. Arena Drift AS (driftsselskapet) hadde et positivt 

resultat på kr 474 501, budsjettert kr 56 000. Dette er en markert bedring fra fjoråret, og 

skyldes hovedsakelig noe mer utleie og driftstilskudd enn budsjettert, periodisering ifm 

endring av faktureringsrutiner og god kontroll på kostnadene på tross av høyere 

strømpriser. Det gjøres et konsernbidrag fra IL R.O.S. Arena Drift AS til IL R.O.S. 

Arena AS, det er i eiendomsselskapet verdiene ligger og der vi ønsker at kapitalen skal 

bygges opp til fremtidige investeringer og utbedringer. Resten av overskuddet i IL 

R.O.S. Arena Drift AS tilføres egenkapitalen. Likviditeten i begge selskapene er god, 

spesielt i eiendomsselskapet på grunn av avskrivninger på bygningsmassen. Kapitalen 

er besluttet plassert på høyrentekonto. Alle lån er avdragsfrie frem til våren 2021, med 

fastrenteavtale av varierende lengde. 

Styret har jobbet med fremtidige planer for utvidelsen av ROS Arena. Det er også 

jobbet med kommunen, både Røyken og Asker, for en intensjonsavtale om leie på 

dagtid. Noen kostnader er påløpt til dette prosjektet, og vi forventer også mindre 

kostnader for planlegging i 2019. Det er ikke gjort planer om større kostnader eller 

byggestart. 

Styret er fornøyd med driften og resultatet i begge selskaper for 2018, og forutsetningen 

om fortsatt drift er tilstede. 

 

Jens Lillegraven      Sigmund Kjos 

Styreleder      Styremedlem 

 

Atle Hellerud      Ivar Jørgensen 

Styremedlem      Styremedlem 
 
 



 
 



 



 



 
 
 
 
 

 
 

Forslag til Medlemskontingent for 2020 
 
  
Ingen økning de to siste årene. Styret foreslår følgende økninger 
 
                                                                                                                     
 

• Familie (foreldre og barn til og med 19 år)      kr. 875,- (fra kr.835,-) 
 

• Voksen  20 +       kr. 450,- (fra kr.415,-) 
 

• Barn til og med 19 år        kr. 350,- (fra kr.310,-)    
 

• Valgte ledere, trenere, ikke aktive    Kr 150,- (fra kr.100,-) 
 
. 
 
 
Spikkestad 14. mars 2019 
 
Hovedstyret. 
      
 



Innspill til I.L.ROS årsmøte 27.03.2019, Behov for felles transport 

mellom aktivitetslokalene? 
 

Bakgrunn: 

Vi er så heldige å så mange aktiviteter for både barn og voksne i vårt nærområde på 

Midtbygda og Spikkestad. Det er mulig for de eldre barna under sommer halvåret å ta 

seg til og fra med sykkel og resten av året finnes buss nr 81 og tog. 

 

Utfordring: 

Nærområdet er relativt kupert, buss nr 81 går glissent etter kl 17 og det ender opp med 

mye privat kjøring til og fra aktiviteter, mange ganger dobbelt opp da det leveres, kjøres 

hjem og hentes. For stunden er også Spikkestadveien i veldig dårlig stand. 

 

Forslag til I.L.ROS sitt årsmøte 2019:  

Foreslår at I.L.ROS tilsetter en liten gruppe som aktivt jobber for å kartlegge behov for 

en matarbuss lignende buss nr 82 (pendlerbuss Katrineåsen/Gleinåsen T/R Røyken 

stasjon) og med endestasjonene Spikkestad Barneskole og 

Røykenhallen/VGS/Ungdomskole. Se vedlegg Rutekart1 og Rutekart2. Foreslått 

tidsperiode for matarbuss er fra etter høstferie til jul, uke 41 – uke50/51 samt fra etter 

nyttår til ca påske og for hvirkedagene mandag – torsdag kl 17-21. Undertegnede kan 

om ønskelig gjerne delta i en slik gruppe. 

 

Mer info: 

- Ruten dekker da følgende aktivitetslokaler: 

Skistadion, Spikkestad Barneskole, Tegeln, Gamleskolen, Vårsol, Grendehuset, 

Kunstgresset, ROS Arena, Spikkestad Ungdomsskole, Svømmehallen, Røyken kirke, 

Menighetshuset, Høyenhall, Midtbygda Barneskole, Midtbygdahallen, Midtbygda 

Bibliotek, Rådhuset, Røyken Ungdomsskole, Røyken VGS og Røykenhallen 

- Ruten er 10 km lang, tar uten stopp 14 min å kjøre.  

 

(En tur innom Kleiverfeltet tar 3 min om man snur ved barnehagen og 6 min ved 

rundkjøringen og blir 1.6 km respektive 3.6 km lengre. 

 

- Med avganger kl -05 fra Røyken Ungdomsskole og -35 fra Spikkestad 

Barneskole, blir det et bra kompliment til buss nr 81 fr aktiviteter som 

starter/slutter på hel og halvtimer ved endestasjonene.  

 

- En buss rekker da 4 reiser per kveld i hver retning og til sammen totalt 80 km. 

 

Mvh Per Vatn    e-post: pervatn@hotmail.com  mobnr 97425588 

Vedlegger Rutekart 1 og Rutekart 2.  

 

mailto:pervatn@hotmail.com
mailto:pervatn@hotmail.com


 

 
 

 



 

 

 


