
 
 

 
Siggerud Idrettslag 

Ekstraordinært årsmøte 2018 
 
Iht protokoll fra ordinært årsmøte innkalles det il ekstraordinært årsmøte 19.09.18. Klokken 19.00 
på SIL Klubbhus. 
 

Saksliste 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Sak 5: Velge dirigent 
Sak 6: Velge referent 
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen  
Sak 8: Valg av Klubbhusansvarlig.  
Sak 9:  Valg av medlemmer til Hederstegnskomite 
Sak 10: Forhindre frafall av lag og medlemmer i SIL 



   Ekstraordinært årsmøte 19.09.2018 
 
Saksliste ekstraordinært årsmøte 
Sak 1: Godkjenne de stemmeberettigete 
Sak 2: Godkjenne innkallingen 
Sak 3: Godkjenne saklisten 
Sak 4: Godkjenne forretningsorden 
Sak 5: Velge dirigent 
Sak 6: Velge referent 
Sak 7: Velge to medlemmer til å underskrive protokollen 
 
Sak 8: Valg av Klubbhusansvarlig.  
 Styret foreslår Siv S. Stenberg 
 
Sak 9: Valg av Kasserer.  
 Styret foreslår Merete Lønseth 
 
Sak 10: Valg av medlemmer til Hederstegnskomite 

Styret foreslår Ole Jan Johansen, Arild Pettersen, Mette Barlie om å sitte i komiteen ut 
2018. Videre foreslår styret Jack Dinesen for ordinær periode. 

 
Sak 11: Forhindre frafall av lag og medlemmer i SIL 
 
Bakgrunn:  
Rekruttering av nye barn: 
Håndball og fotball gruppa bør samarbeide om fotball skole og håndball skole. Håndball og 
fotballen har fått til ett bedre samarbeid.  
 
Attraktivt trenings opplegg på lørdags formiddag (både håndball/fotball/friidrett/klatring ) 
Håndball sliter f.eks med å rekruttere trenere, som igjen fører til at lag vil gå i oppløsning. Vi har 
mange eksempler på dette Driv gikk J02 i oppløsning. Nesodden håndball gruppe det samme. 
Hvordan det er med fotballen vet jeg ikke. 
 
Ved å se inn i krystall kula så ser jeg ikke noe lys fremtid for Siggerud idrettslag, 
Vi må begynne å tenke nytt " selv om det vil koste og betale trenere når man ikke får rekruttert noen 
i nærmiljøet. 
 
Vi bør se på ett opplegg med en sportslig leder for Siggerud idrettslag " selv om det vil koste noen 
kroner" denne personen kan jobbe med å skaffe trenere hvis det trengs / alternativt følge opp trenere 
rollen kan også deles på flere. Prisen på å ikke gjøre noe tror jeg vil bli vesentlig større! for vårt 
lokalmiljø. Dugnaden skal fortsatt være der men vi må gå videre! 
 
Ønsker fremme følgende sak på årsmøtet: 
 

A. Siggerud idrettslag åpner for og ansette en sportslig leder. 
B. Siggerud idrettslag åpner for og ansatte trener koordinator. 
C. Siggerud idrettslag åpner for å betale for trenere i de idrettene dette ikke lar seg løse ved 

hjelp av rekruttering i nærmiljø. 
 
Forslagsstiller Per Arne Finstad 
 
 
----- møtet heves ----- 


