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Møtereferat  

Styremøte/Arbeidsmøte 

30.05.2017, kl. 17:00-21:00 Flo-stova 

Innkalt: Referat sendt til: 

Cecilie Løvlid – leder  

Lilly Schøyen – nestleder 

Jan Erik Weinbach 

Svein Haagård 

Tommy Harjo  

Tonje Norheim Tangerud  

Kristine Celius 

Cecilie Løvlid – leder  

Lilly Schøyen – nestleder  

Jan Erik Weinbach  

Svein Haagård 

Tommy Harjo 

Tonje Norheim Tangerud 

Harald Hjermann 

  

 

Saker: 

1) Sponsor avtalar: forhandlingar, strategi, tidspunkt. 
- Jan-Erik gjorde rede for historie og status.  
- Styret diskuterte rammer og målsetning for sponsorforhandlingene. 
- Det er avtalt følgende møtetidspunkt med de ulike sponsorene: 

o Luster sparebank – 8. juni med Jan-Erik, Cecilie og Svein 
o Sognenett – uke 26, Jan-Erik, Kristine 
o Intersport – 21. eller 22. juni – Jan-Erik, Kristine 
o Lerum – August, men ikke avtalt ennå.  

 
2) Avtaler idrettslaget har med Sogndal kommune, Sogndal Fotball (og andre).  

Kristine og Svein gjorde rede for arbeid så langt og status. 
 
Etter diskusjon var styret enig om at følgende må prioriteres fremover: 
 
- Snakke med rådmannen i Sogndal om avtalen om Sognahallen 
- Kontakt Yngve Hallén om avtaler som gjelder Sognahallen 
- SIL må hjelpe klatreklubben med å fremforhandle en bedre avtale om leie av klatrevegg 
- Finne ut om SIL har krav på å ha en representant i styret i Sognahallen  
 

3) Ny flerbrukshall 
Tonje redegjorde for status med arbeidet i referansegruppa. 
 

4) Medlemslister 
Tommy gjorde rede for arbeidet med oppdatering av medlemslister og utfordringene ved å 
være allianse-idrettslag. SIL er i direkte kontakt med NIF for å få til en løsning.  
NIF har så langt lovet å komme med løsning uten å komme med noe. Samtidig fraråder de 
idrettslag å benytte seg av allianselag-modellen, så hvor mye energi de legger i å løse dette 
vet vi ikke. 
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I verste fall må SIL gå for manuelle rutiner ved å eksportere lister fra fotballen og importere 
dem hos oss. Det gir mange feiloppføringer, og vi får en drøss med varsler fordi vi fyller 
medlemsregistret vårt med utøvere uten gruppetilhørighet. 
  
SIL Fotball har vært flinke å oppfordre til innmelding i SIL når de minnes på det.  
 

5) Kvåle stadion 
Cecilie redegjorde for status.  
SIL skylder i utgangspunktet 100 000 kroner til Kvåle stadion.  Sogndal Fotball har imidlertid 
ikke oppfylt sin vedlikeholdsplikt. Det må vurderes om SIL skal betale deler eller hele beløpet. 
 
Frodrettsforbundet var på synfaring på Kvåle stadion mandag 29. mai 2017. SIL avventer 
synfaringsrapporten derifra før vi konkluderer. 

 
6) Ymse 

1) Jan-Erik – sier Idrettsrådet har bedt om å få tall fra Sogndal kommune om hvor mye de 
bruker på idretten. 

 
2) Taekwondo har fått økt husleien per time fra kr. 250 til kr. 600 i Sognahallen i forbindelse 

med at Spenst har overtatt for Idretssenteret.  Syret vil undersøke hva som harr skjedd, 
hvilket avtaler som foreligger og om dette er i samsvar med tidligere avtaler. Styret vil 
bistå Taekwondo i denne saken, eventuelt med Idrettskrinsens hjelp.  
 

3) Lilly gjør rede for tilbud om å renovere takrenner på SIL-hytta.  

 

4) Tommy gjorde rede for flyktninger og asylsøkeres rett til å være med å drive idrett.  

 

5) Cecilie trenger permisjon i høst fra sin stilling i idrettslaget p.g.a. arbeid med master, og 

delvis sykemelding. Trenger pause frem til jul 2017, men vil være med frem til 

sommeren.  

Styret godkjente søknad fra Cecilie om permisjon fra styrevervet fra 1. juli til 31. 

desember 2017. Lilly ble konstituert som leder i hennes fravær. 

 

6) Representanter fra styret i SIL må stille på møtet 21. juni om områderegulering i 

Hodlekve. Orientering, alpin og langrenn, samt Lilly møter. Sted: Norconsults lokaler. 

 

 

30.05.2017 

Kristine Celius 

-sekretær- 

 


