
ÅRSMELDING 2017 

For hyttestyret  

1. Hyttestyret har vært 

 

Verv Navn Gruppe 

Leder   Per Arnfinn Fillingsnes Langrennsgruppa 

Styremedlem    Tormod Skjøren Barneidrettsgruppa 

 Torgeir Bjercke Herretrimgruppa 

 Kjell Adamski Friidrettsgruppa 

 Arne Grindheim Svømmegruppa 

 Pål-Henning Degnes Håndball 

 Gudbrand Rødsrud Frisportgruppa 

  Alpingruppa (ikke deltatt i 2017) 

 

2. Møtevirksomhet og dugnader 

 Møtene i hyttestyret gjennomføres som en kombinasjon møte/dugnad. 

 Det er gjennomført vesentlig dugnadsarbeid: 

 -Gjennomført pokalpuss 

 -Innvendig- og utvendig renhold 

 -Garderobene og dusjanlegg vaskes 

 -Herregarderoben er pusset opp (tak/vegger/vvs) 

 -Vinduene i herregarderoben er malt og vedlikeholdt utvendig og innvendig 

 -Ny utebelysning er annskaffet og montert 

 -Trær og busker er ryddet på tomta 

 -Loppemarked er gjenomført 

 Det klippes også gress på plenene ukentlig ved behov og vaskes i utleielokalene. 

 Brekkasjer på glass ol erstattes og reanskaffes. Videre må nødvendig 

 forbruksmateriell til driften kjøpes inn.  

 Tirsdager før- og etter utleie er det utleievakt der nøkkel ut-/innleveres og 

 leiekontrakt skrives/følges opp. 

 

3. Medlemstall 

 Hyttestyrets medlemmer er medlemmer av andre grupper i SIL og velges av gruppene 

 

4. Kontingenter og treningsavgifter 

 Hyttestyrets medlemmer betaler til den gruppen de er medlem 

 

5. Instruktører / trenere 

 -- 

6. Dommere 

 -- 

7. Representasjon i idrettskrets / nasjonalt 

 -- 

 

8. Trening 

 SIL-hytta brukes til trening av SIL håndball, friidrettsgruppa, alpingruppa, 

 frisportgruppa og langrennsgruppa. Videre brukes den ukentlig av dametrimgruppa og 

 herretrimgruppa. 



 

9. Stevner 

 -- 

10. Egne arrangementer 

 -- 

11. Spesielle resultater / utmerkelser 

 -- 

12. Deltakelse på kurs 

 -- 

13. Representasjon 

 -- 

14. Samlinger 

 -- 

15. Utmerkelser 

 -- 

16. Spesielle eiendeler 

 Det er SIL-hytta, tomta og garsjen.  

 

17. Annet 

 Bruk av SIL-hytta til møter, samlinger og utleie fordeler seg slik: 

 -Alpingruppa:   3 ganger  

 -SIL håndball:   6 ganger 

 -Friidrettsgruppa:  15 ganger 

 -Frisportgruppa:  2 gange 

 -Hovedstyret/arbutv/web: 17 ganger 

 -Årsmøte SIL:   1 gang 

 -Lysløypekomité:  3 ganger 

 -SILs eldre:   5 ganger 

 -Hyttestyret:   3 ganger 

 -Dametrimgruppa:  1 gang 

 -Utleie:   50 ganger 

    Totalt:  107 ganger 

 

18. Konklusjon 

 SIL-hytta er et viktig møtepunkt for aktiviteten i SIL. Det legges ned mye arbeid i 

 dugnader for å holde hytta i orden og for å holde den i drift i forbindelse med utleie ol. 

  

Dato 16 januar 2018 

 

Per Arnfinn Fillingsnes 

Leder hyttestyret  
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