
 

ÅRSMØTE I SARPSBORG ALLIANSEIDRETTSLAG 

20. MARS 2019- KL. 1900 PÅ SILHYTTA. 

SAKSLISTE: 

1. Åpning: 

 1a: Leder ønsker velkommen. 

 1b: Utmerkelser i SIL.  

2. Valg til årsmøtefunksjoner. 

 2a: Valg av dirigent. 

  Forslag til vedtak: Velges enstemmig til dirigent.     

 2b: Valg av protokollfører. 

  Forslag til vedtak: Velges som protokollfører. 

 2c: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen.  

  Forslag til vedtak: Velges til å underskrive protokollen   

3. Godkjenning: 

  3a: Godkjenning av de stemmeberettigede. 

  3b: Godkjenning av innkalling, saksliste og forretningsorden. 

Forslag til vedtak: Innkallingen, sakslisten og forretningsorden godkjennes 
uten merknader. 

4. Behandle årsmeldingene fra hovedstyret, gruppestyrene og hyttestyret. 

 4.1: Hovedstyrets årsberetning. 

Forslag til vedtak: Hovedstyrets årsberetning godkjennes 

 

 



 4.2: Alpingruppas årsberetning.    

 4.3: Friidrettsgruppas årsberetning.     

 4.4: Frisportsgruppas årsberetning.                         

        4.5: Svømmegruppas årsberetning.    

 4.6: Barneidrettsskolens årsberetning.   

 4.7: Hyttestyrets årsberetning. 

 4.8: Trim herrer    Tas til etterretning. 

 4.9: Trim damer    Tas til etterretning. 

 4.10: Lysløype-komitéen   Tas til etterretning. 

Forslag til vedtak: For gruppene 2-7 er likelydende som forslag til vedtak for 
Hovedstyrets årsberetning. Årsberetningene 4.2-4.7 godkjennes 

 

5.Godkjenning av regnskapet i revidert stand for Sarpsborg allianseidrettslag for 2018: 

Forslag til vedtak: Det reviderte regnskapet for Sarpsborg allianseidrettslag for 2018 
godkjennes med de merknader som er fremkommet. Styret meddeles ansvarsfrihet. 

6. Behandle innkomne forslag: 

 a.   Endring av medlemskontingent 2020.  

  Blir behandlet under punkt 7 som angår kontingent 

7.  Fastsette medlemskontingenten: 

Aage Gade Halvorsen legger frem forslag til endring av medlemskontingent - 
2020.  

Forslag til vedtak: Forslaget godkjennes 

8.  Vedta lagets budsjett for 2019: 

Forslag til vedtak: Det fremlagte budsjettforslaget for 2019 vedtas med de 
merknader som er fremkommet på årsmøtet. 

 

 

 

 

 



 

10.  Valg – eget dokument for valg  

  a. Valg av nytt styre i SIL allianseidrettslag  

  b. Valg av gruppestyrer – se eget dokument 

  Leder av gruppene er automatisk medlemmer av lagets hovedstyre 

  c. Valg av valgkomite’ 

  d. Valg av ansvarlig – lagets politiattester 

  e. Valg av kontrollkomite’ 

  Hovedstyret gis fullmakt til å utnevne representanter til ting og møter  
  i de organisasjoner allianseidrettslaget er tilsluttet.  

11.  Avslutning. 

 

 

                                        Sammen for en ren idrett 

 

 

 

 

 

 

 


