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Sak 1. Konstituering  

a) Godkjenne møtedeltakere  

b) Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden  

c) Valg av dirigent og referent   

d) Valg av 2 personer til å underskrive protokollen  
 

Sak 2. Opprette SIL Friidrett 
  

Samlet styret i SIL fremmer følgende forslag: 

Opprettes undergruppe til SIL Hovedlaget med eget gruppestyre som sikrer ivaretakelse av 

Friidretts interesser. Under dette legges aktivitet som normalt tilfaller Friidrett, Maraton, 

løping og ellers andre naturlige aktiviteter. 
Forpliktelser og ansvar settes etter gjeldende lovnorm, se vedlagt norm. 

Kontaktperson: Robin Tømmerås 

*Merk: Det foreslås felles styre med Frisbeegolf og All idrett. Dette foreslås da aktivitet, i første 

runde ikke skulle tilsi samme modell som Ski/Fotball er behøvelig. 

Ved eventuelt positivt vedtak, starter kontaktperson jobben med oppsett av styre. 

  

Sak 3. Opprette SIL Frisbeegolf 
 

Samlet styret i SIL fremmer følgende forslag: 

Opprettes undergruppe til SIL Hovedlaget med eget gruppestyre som sikrer ivaretakelse av 

Frisbeegolf `s interesser. Under dette legges aktivitet som normalt tilfaller Frisbeegolf.  
Forpliktelser og ansvar settes etter gjeldende lovnorm, se vedlagt norm. 

Kontaktperson: Kristian Eilertsen 

*Merk: Det foreslås felles styre med Frisbeegolf og All idrett. Dette foreslås da aktivitet, i første 

runde ikke skulle tilsi samme modell som Ski/Fotball er behøvelig. 

Ved eventuelt positivt vedtak, starter kontaktperson jobben med oppsett av styre. 
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Sak 4. Opprette SIL Allidrett 
 

Samlet styret i SIL fremmer følgende forslag: 

Opprettes undergruppe til SIL Hovedlaget med eget gruppestyre som sikrer ivaretakelse av 

Allidrett`s interesser. Under dette legges aktivitet som normalt tilfaller Allidrett  
Forpliktelser og ansvar settes etter gjeldende lovnorm, se vedlagt norm. 

Kontaktperson: Aina Johanne Nilsen 

*Merk: Det foreslås felles styre med Friidrett og Frisbeegolf. Dette foreslås da aktivitet, i første runde 

ikke skulle tilsi samme modell som Ski/Fotball er behøvelig. 

Ved eventuelt positivt vedtak, starter kontaktperson jobben med oppsett av styre. 

  

Sak 5. Opprette SIL Terrengsykkelklubb 

 
Opprettes undergruppe til SIL Hovedlaget med eget gruppestyre som sikrer ivaretakelse av 

Terrengsykkelklubb`s interesser. Under dette legges aktivitet som normalt tilfaller 

Terrensykkelklubben 
Forpliktelser og ansvar settes etter gjeldende lovnorm, se vedlagt norm. 

 

Kontaktperson: Bent Ebeltoft 

Se vedlegg 2 for utfyllende informasjon.  

Ved eventuelt positivt vedtak, starter kontaktperson jobben med oppsett av styre.  

 

 

 

Vell møt  
  
  
Robin Tømmerås 

Leder, Stokmarknes Idrettslag  


