
 

SIL Styremøte  

14.11.2016 

 

 

Oppmøtte 

Friidrett - Oddrun H Eggum 

Orientering - Jorunn Aa Albretsen 

Alpint - Knut Munthe-Olsen 

Handball - Ole Jonny Utheim 

Taekwondo - Bente Karin Vigdal 

Turngruppa - Siw-Janne Eknes 

Symjegruppa - Jan-Erik Weinbach 

Langrenn - Tommy Harjo 

Klatring - Ragnhild Myhre 

Styrkeløftgruppa - Øyvind Brendset 

Shotokan karate - Sven Ove Bergseth 

 

Fraværende 

AU - Kristine Celius 

 

 

1. Krisehandteringsplan 

• Gjennomgang 

• Alle gruppeledere må sette seg inn i planen slik at de kjenner til hva som skal gjøres ved 

hendelser 

• Siste side: Kriseleiing i SIL - Cecilie, Lilly, Svein Hågård, Tonje 

• Ber alle gruppeledere legge inn kontaktinfo på mobil: SIL Beredskap 1, SIL Beredskap 2 osv  

• Kun leiar skal ha kontakt med media, men dette skal i all hovedsak håndteres av politi  

 

 

 

  

2) Status innhenting av politiattestar  

(her må gruppene kartlegge før møtet korleis stoda er i si gruppe)  



 

• Alle grupper sender epost med liste med navn og epost til  personer som skal ha formålsbrev 

• Sendes til kristine.celius@sogndalidrettslag.no 

 

 

3) Orientering frå gruppene  

(gruppene får nokre minutt kvar til å sei litt om aktivitet etc)  

• Barneidretten, står bra til, ønsker samarbeid med andre, bl.a friidrett og turn 

• Styrkeløft, liten gruppe som har gjort det bra i mesterskap og tatt flere medaljer.  

• Friidrett, liten aktivitet. Ønsker å arrangere Smili igjen til våren. 

• Turn, bra oppslutning, men dårlige lokaler. Sliter med å få tak i trenere 

• Symjegruppa, må reise til Lustrabadet så lenge bassenget er stengt. Dyrt for gruppa 

• Orientering, medlemsproblematikk vs. aktiviteter og andre klubber. Høy aktivitet 

• Klatring, høy aktivitet på barne og ungdomssida - fulle grupper. En på rekruttlandslag 

• Alpint, helårsidrett - relativt høy aktivitet, men i regi av kretsen og på tvers av klubber 

• Taekwondo, høy aktivitet og fulle grupper. God kontroll på medlemskap 

 

• Handball, antall medlemmer øker. J16 samarbeid med Syril.  

• Langrenn, god økonomi. God rekruttering i de yngre klassene men sliter med å holde på utøverne. 

Høy aktivitet på skicup - 2-300 deltakere, oppimot 50 på tid.  

Noen få reiser rundt på renn i kretsen. Beitosamling neste helg. Basistrening på Helgheim -andre er 

velkomne. Spennende med Sogndal Skisenter 

• Shotokan karate, 2 ukentlige treninger. Helt i oppstart fremdeles. 

 

  

4) Orientering om saker AU har jobba med siste halvåret. 

•  AU informerer om status for Kvåle stadion  

• Utallige møter og presseoppslag 

• Klagesak fra Friidrettsforbundet. Denne kan gå videre dersom de ikke blir fornøyd med 

Sogndal kommunes forpliktelser. 

• Har hatt og skal ha møte med kommunen for å finne løsning 

• Har jobbet mye med medlemslister og KlubbAdmin  

• Nye krav til elektroniske lister 

• Lilly gikk gjennom Sogndal Skisenter, organisasjon, eierskap og økonomi  

 

 

 

5) Ymse 

  

  

• Alternative betalingsløsninger  

mailto:kristine.celius@sogndalidrettslag.no


 

• Er tatt opp 

• For få betalingsterminaler å få låne 

• Vi og folk ønsker mobile løsninger 

• Avklaring mot Luster sparebank  

• SPING (ingen info på nettsidene deres) 

• Vipps 

• mCash 

• MobilePay 

 

• Medlemsmassen - KlubbAdmin 

• Office 365 - gruppemailboks osv. 

 


