
 

 
 

ÅRSMØTE SØNDRE LAND IL FRIIDRETT 
Mandag 13. mars 2023 kl. 19.30 

   Møterommet i Søndre Land-hallen    
 

SAKLISTE 
 

1. Åpning og godkjenning av stemmeberettigede. 
2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 
3. Valg av dirigent, referent og to til å undertegne protokollen 
4. Årsberetning for 2022 
5. Regnskap for 2022 
6. Innkomne saker 
• JA eller NEI til oppløsning av SLIL-alliansen: 

JA betyr at alle idrettslag i alliansen nedlegges og blir grupper i SLIL, som i seg selv blir et fleridrettslag. 
NEI betyr at alliansen opprettholdes. SLIL Friidrett bli et idrettslag i alliansen. 
Styrets innstilling –  NEI. 

 
I dag er SLIL en idrettslagsallianse bestående av SLIL Fotball, SLIL Håndball, SLIL Ski og SLIL Friidrett. Alliansen har pr i dag ikke et 
lovlig valgt styre, noe som krever endring for å innfri lovlighetskrav. Det foreligger forslag om å samle fotball, håndball og ski i et 
fleridrettslag, mens friidrett består som eget lag. Dette betyr at SLIL Friidrett opprettholdes som i dag i en idrettslagsallianse med det nye 
fleridrettslaget. 
 
Styret mener dette alternativet utpeker seg som det beste for at SLIL Friidrett skal kunne fortsette i samme spor som nå. De viktigste 
argumentene for oss er at vi ønsker å fortsette å gi gode muligheter for å drive friidrett på alle nivåer for barn og unge i SL, og at klubben vår 
beholder unge utøvere som ønsker og satse og hevder seg nasjonalt fra alder 15-16 og oppover. Vi har flere utøvere som har flyttet ut av 
kommunen og fortsatt representerer SLIL Friidrett. De som kvalifiserer til deltakelse i ulike mesterskap har fått gode muligheter til å delta 
slik organiseringen er i dag. Derfor ønsker klubben å beholde eget org.nr. og styre egen økonomi. I 2022 har klubben innkassert 17 medaljer i 
nasjonale mesterskap 15 år til senior. 

 
7. Fastsettelse av medlemskontingent og treningsavgifter for 2024 

           Styrets forslag: Ingen endring (samme som for 2023) 
 
Kategori 1: Friidrettslek barn: Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 100 kroner (Totalt 200 
kroner). 
Kategori 2: Ungdom som trener tirsdager og konkurranseutøvere bane 10 og 11 år: 
Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 200 kroner (Totalt 300 kroner). 
Kategori 3: Ungdom som trener tirsdager og lørdager/konkurranseutøvere bane 12 år og eldre: 
Medlemskontingent 100 kroner og treningsavgift 400 kroner (Totalt 500 kroner). 
Kategori 4: Andre aktive bane (veteran- og andre konkurranseutøvere utenfor organisert trening i SLIL 
Friidrett med krav om helårslisens): Medlemskontingent 100 kroner og serviceavgift 100 kroner (Totalt 
200 kroner). 
Kategori 5: Aktive i løp utenfor bane, mosjonister og støttemedlemmer: Medlemskontingent 100 
kroner. 
 

8. Budsjett for 2023 
9. Valg  
10.  Avslutning 


