
 

Møtereferat  
 

Styremøte, 14.11.2017, kl. 18:00-20:00 Flo-stova, Campus 

 

Innkalt: Referat sendt til: 

Cecilie Løvlid – leder i permisjon  

Lilly Schøyen – konstituert leder 

Jan Erik Weinbach 

Svein Haagård 

Tommy Harjo 

Tonje Norheim Tangerud  

Kristine Celius (ikkje til stedet) 

Harald Hjermann (ikkje til stede) 

Cecilie Løvlid  

Lilly Schøyen  

Jan Erik Weinbach  

Svein Haagård 

Tommy Harjo 

Tonje Norheim Tangerud 

Harald Hjermann – vara 

Kristine Celius 

 

Saksliste: 

• Sak 6/17 Status avtalearbeidet 

• Sak7/17  Styrehonorar 

• Sak 8/17  Drøfte tilsetjing av Adm sekretær 

• Sak 9/17 Orientering om Rettstvist i Hodlekve. 

• Sak 10/17 Kroppsbyggjargruppe 

• Sak 11/17 Hall 

• Sak 12/17 Ymse 

 

Behandling av sakene 

Sak 6/17 Status avtalearbeidet 

Saken utsettes til neste møte.  

Svein holder i saken sammen med Kristine og tar kontakt med leiar ved behov.  

Jan-Erik informerer om at manglende avtaler vanskeliggjør arbeidet med å skaffe nye sponsorer, men 

han jobber videre med dette.  

Sak7/17  Styrehonorar Justeringer 

Styret er enige om å justere styrehonorarene til følgende 

• Leiar: 35.000 (tidl. 40.000) 

• Nestleiar: 15.000 (tidl. 20.000) 

• Medlemmer: 10.000 x5 = 50.000 (tidl. 5.000 og 10.000) 

• Totalt: 100.000 

Sak 8/17  Drøfte tilsetjing av Adm sekretær 

Vanskelig sak som må drøftes med gruppene 

- Hvilke arbeidsoppgaver ser man for seg en slik stilling? 



 

- Kva forventer gruppene av styret? 

- Er dagens styre i stand til å oppfylle disse forventningene? 

En Adm. Sekretær vil medføre lønnsutgifter med meir. Stillingen vil samtidig kunne gi positive 

ringvirkninger i form av : 

- Bedre oppfølging av tildeling av spillemidler 

- Søknader fra fond mm.  

- Oppfølging av større arrangementer/sponsoravtaler 

- Oppfølging/møteaktivitet på dagtid 

Det vil bli nødvendig å følge opp saken med en diskusjon rundt modell for stillingen, og så må styret 

forhøre seg med andre idrettslag som har tilsvarende modell, samt høre med krinsen v/Anne 

Leversund for erfaringer. 

Sak 9/17 Orientering om Rettstvist i Hodlekve. 

Lilly følger opp og kontakter Harald Hjermann. 

Sak 10/17 Kroppsbyggjargruppe 

Kroppsbygger- og fitnessforbundet hører ikke inn under NIF og kan derfor ikke innlemmes i SIL. 

Tommy ber dem kontakte Norges Kroppsbygger- og fitnessforbund - http://nkf-ifbb.no/kontakt.html 

Sak 11/17 Hall 

Generell orientering om status i Hall-saken fra medlemmene i styret, inkludert avisoppslag i 

SognAvis, 12. november med påfølgende aktivitet i sosiale medier. 

Styret inviterer seg selv til gruppemøter i de politiske partiene for å orientere om SIL sitt syn på 

saken, samt orientere om aspekter vi mener ikke har kommet frem i saken.  

 Sak 12/17 Ymse 
Intet notert 

http://nkf-ifbb.no/kontakt.html

