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Møtereferat  

Møte i AU 

  09.01.2017, kl. 18:00 Fossbygget 

Innkalt: Referat sendt til: 

Cecilie Løvlid – leiar  

Lilly Schøyen – nestleiar 

Jan Erik Weinbach 

Svein Haagård 

Tommy Harjo  

Tonje Norheim Tangerud (forfall) 

Kristine Celius 

Harald Hjermann 

Cecilie Løvlid – leiar  

Lilly Schøyen – nestleiar  

Jan Erik Weinbach  

Svein Haagård 

Tommy Harjo 

Tonje Norheim Tangerud 

Harald Hjermann 

  

 

Saker: 

1) Planlegge årsmøte 
Styret fastsatt følgjande dato: tysdag 28.02.2017 kl. 18.00-19.30. 
Innan i morgon sendas e-post til gruppeledarane med  
- varsel om dato og tidspunkt  
- oppfordring om å melde inn saker til Årsmøtet innan 14.02.17.  
- Forslag til kandidatar til SIL-prisen innan 30.1.2017.  
 
Fristar: 
- 4 veker før Årsmøtet – annonsering av at det skal vere Årsmøtet med tid, sted og dato 

og frist for å kome med ordinære årsmøtesaker i avis/på facebook osv. 
- Fullstendig sakliste må være tilgjengelig for medlemmene seinast ei veke før, dvs. 

21.01.2017. 
 

AU vedtok å gjennomfør eit styremøte 16.02.17 kl. 16.15 for å fastsette sakslista. 
 

2) Planarbeid – merknader til planarbeidet 
- Svein og Jan-Erik gjorde greie for møte med Yngve Hallén, der Hallén foreslo at SIL 

og Sognahallen kjem med ei felles uttale i forbindelse med planarbeidet. 
- SILs merknader må innehalde merknader til: 

i. Arealbruk på og rundt Kvåle Stadion 
ii. Behov for fleirbrukshall, størrelse og plassering 

iii. Plassering av studenthus 
iv. Alt på kort sikt og lang sikt 

 
- AU treng oversikt over gruppene sine behov. 
- Kristine/Cecilie skriv e-post til gruppeleiarane med innkalling og presisering av kva vi 

trenger på møtet. 
- Styret fastsatt hovudstyremøte til diskusjon og samkøyring av behova den 

19.01.2017 kl.18.00. 
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3) Valnemnda sitt arbeid 
- Harald gjorde reie for valnemnda sitt arbeid. 
- Lilly, Svein og Kristine i AU stiller til gjenval.  
- Det må stilles større krav til gruppene for å rekruttere til styret.  

 
4) Sponsorarbeid 

- Jan-Erik og Svein har hatt et møte med Yngve Hallén om sponsorplass i Sognahallen.  
- Sognahallen har selt reklamerettighetane til Sogndal Fotball. Likevel gratis for SIL å 

henge opp sin banner i Sognahallen iflg. Hallén. 
- Jan Erik gjorde greie for arbeidet vidare og forhandlingane med sponorane til hausten. 
  

 
 

09.01.2017 

Kristine Celius 

-sekretær- 

 


