
 

Møtereferat  

 

Styremøte, 12.12.2017, kl. 18:00-21:00 Sparebanken Vest, Campus 

 

Innkalt: Referat sendt til: 

Lilly Schøyen – konstituert leder 

Jan Erik Weinbach 

Svein Hågård 

Tommy Harjo 

Tonje Norheim Tangerud  

Kristine Celius 

Harald Hjermann   

Cecilie Løvlid 

Cecilie Løvlid  

Lilly Schøyen  

Jan Erik Weinbach  

Svein Haagård 

Tommy Harjo 

Tonje Norheim Tangerud 

Harald Hjermann – vara 

 

 

Saksliste: 

 

Sak 6/17 Avtale med Sognahallen 

Sak 13/17 Økonomistyring, fakturahandtering/attestering/informasjon/drøfting.  

Sak 14/17 Sponsorarbeid informasjon/drøfting. 

Sak 15/17 Budsjett 2018 for Styret/Hovudstyret. Budsjett for IL sine fellesutgifter.  

Sak 16/17 Hall  

Sak 17/17 Medlemskontigent og uteståande 

Sak 18/17 Innspel på avtalen Sogndal Kommune og Sognahallen as 

Sak 19/17 Ymse 

 

Behandling av sakene 
 

Sak 6/17 Avtale med Sognahallen 

Svein og Kristine redegjør for status. Per nå mangler vi en del informasjon.  

Konklusjon: Svein og Kristine avholder arbeidsmøte med de aktuelle gruppene.  Dette blir det 

orientert om i neste hovedstyremøte (14.12.2017). Deretter avholdes det et arbeidsmøte i styret.  

Sak 13/17 Økonomistyring, fakturahandtering/attestering/informasjon/drøfting. 
Jan Erik lager et forslag til fakturahåndtering i gruppene.  Dette skal legges frem for hovedstyret.  

Sak 14/17 Sponsorarbeid informasjon/drøfting. 
Tonje redegjorde for møte med potensielle sponsorer. 



 

Jan Erik redegjorde for forhandlinger med eksisterende sponsorer.  

 

Sak 15/17 Budsjett 2018 for Styret/Hovedstyret. Budsjett for IL sine fellesutgifter. 
Det har vært utfordrende å holde en god oversikt over budsjetter og regnskap de siste år. Dette er 

tatt opp med regnskapsfører.   

Styret vedtok å innhente tilbud på regnskapsføring fra ulike aktører innen utgangen av januar 2018.  

Jan Erik og Svein har ansvar for å innhente tilbud.  

I tillegg skal Cecilie sjekke opp hvem som er disponent på SILs kontoer.  

Sak 16/17 Hall  
Lilly redegjorde for politisk arbeid i styret i SIL.  

Etter møter med de politiske partiene og brev til formannskapet ble det gjort endringer i formann-

skapets innstilling til kommunestyret til ny økonomiplan og budsjett for neste år. Tilskudd til hall ble 

økt fra kr. 100 000 til kr. 125 000, og overskriften «Ny fleirbrukshall ved Sognahallen» ble endret til 

«Ny fleirbrukshall». Videre er det omdisponert kr. 75 000 ekstra til kultur. Dessverre er beløpet på kr. 

100 000 omdisponert fra støtte som tidligere er gitt til Bratt Moro.  

Ellers intet nytt å melde. 

Sak 17/17 Medlemskontingent og utestående 
Jan Erik og Tommy redegjorde.  Vi har kr 60 000 utestående i medlemskontingent. Gruppene må 

purre på sine medlemmer. 

SIL har 1261 medlem per 12.12.2017. 

- I 2016 hadde SIL 1044 medlem som betalte for seg. 173 har ikke betalt. 

- I 2017 er det 1048 medlem som har betalt for seg og 238 som ikke har betalt.  

Fra og med neste år må det vurderes å begynne å kaste ut ikke-betalende medlemmer. 

Sak 18/17 Innspel på avtalen Sogndal Kommune og Sognahallen AS 

SIL vedtok å sende et brev til Idrettsrådet med innspill om at Sogndal kommune bør overføre de kr. 

250 000 i tilskudd som går til Sognahallen i dag, tilbake til Idrettsrådet.  Idrettsrådet har et møte 24. 

januar – og vi må skrive brev til dem før dette.  

Kristine skal ha et utkast klart til styremøte 18. jan 2018. 

Sak 19/17 Ymse 

1. SIL-hytta – tomter 

- SIL v/Lilly har fått tilbud om å få tomten SIL-hytta står på i bytte mot tomta SIL har hjemmel 

på i forbindelse med jordskiftemøte i dalen den 17.11.17. 

- per i dag betaler SIL kr. 5000 i tomtefesteavgift per år. Videre eier vi tomta ved siden av. Den 

fikk SIL i sin tid fordi tomta hytta står på ikke ble ansett å være nok plass for SIL.  

2. Valnemndas arbeid – Harald Hjermann redegjorde 

- Tonje og Tommy stiller på gjenvalg. Cecilie og Jan Erik er i tenkeboksen. Gruppene må igjen 

oppfordres til å komme med forslag til styremedlem. 

3. Ny tekst SIL-hytta – SILs heimeside 



 

- SIL-hytta trenger en ny tekst på hjemmesiden. Styret vedtok å ikke skrive ny tekst, men linke 

til Sogndal skisenters sider. 

4.  Epostadresser – må ha én hver. 

- Jan Erik vi bruke gmail-adressen, Lilly vil bruke sognenett-adressen, ellers bruker alle 

idrettslagsadressene. 

5. Politiattester 

- Kristine redegjorde kort. Purret på langrenn (Tommy) og alpin (Tonje)  

 

Kristine Celius 

14.12.2017 

 
 


