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1. Innkalling til møtet, saksliste samt referat fra forrige møtet, er godkjent. 

ok 

2. Retningslinjer for gjennomføring av styremøter - fastsatt i AU og HS. Rask info. 

Retningslinjer ok, ønske om å legge til at referat skal komme innen en uke med 

tilbakemelding på ref innen to dager. 

3. 2013-23: Ny daglig leder SIL / Rask info. 

Møte med siste kandidat i neste uke ved Åge og Henrik. Obs på utfordringen med 

uregelmessige arbeidstider.  

4. 2013-2: Registrering av medlemmer i SIL - finne ny løsning på dette / Rask info 

(NIF). 

 Oppdatert info og tiltak: Vansker med å holde registreringer oppdaterte. NIF sitt 

nye reg. system virker lovende og det blir gratis tilgjengelig fra høsten. Håndball 

har et syst og fotball har et. Bør sys sammen i et felles. Laget rapporterer til NIF en 

gang i året ang antall.  

 Ansvarsperson: Henrik 

 Dato for oppfølging: 1.sept 

 

5.  2013-25: Bygging av boder/kasser for lagring under tribunen på klubbhuset. Ref. 

tilbud fra Polygon.  

 Oppdatert info og tiltak: Fått tilbud fra Polygon. Finnes lager inne i huset 3 rom i 

sør. Ønsker lagsutstyr i disse kassene ute under tribunen i nord, 15-20 kasser for 

lagsutstyr i disse bodene. Ønsker at det forhøres med ulike sponsorer evt andre 
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aktører som kan ha vanntette kasser de kan avstå. Bolt, Vegvesnet, HIAS, Marine 

Harvest(Tor Hugo sjekker), Boreal 

   

Fotball sjekker ut mulighetene og gir tilbakemelding fortløpende med skisse av 

arealbruk og evt pris. Fotball leier til bruk og hovedlaget kan bidra med opptil 

20000.- kr.  Dør er ordnet så området blir lukket.    

 Ansvarsperson: Stein Tore  

 Dato for oppfølging: fortløpende tilbakemelding til styreleder Henrik 

 

6. 2013-5: Retningslinjer, prinsipper og prioriteringer av treningstid og aktiviteter 

for utøver inntil 16 år. / Savner svar fra gruppene etter utsendt til høring.  

 Oppdatert info og tiltak: Ønsker beskrivelse av prioriteringer som sportslige ledere 

kan rette seg etter.  

 Ansvarsperson: se under sak11 

 Dato for oppfølging:  

 

7. 2013-22: Utvidet bruk av Helgelandshallen. / Info og åpent for innspill.  

 Oppdatert info og tiltak: Avis artikkel ok i forhold til våre innspill. 

 Håndball ønsker en diskusjon på når dekket skal fjernes i Helgelandshallen. 

Ønsker det som sak på neste HS-møte! 

 Helgelandshallen stenges ned i beg av mai pga sparing av utgifter til vaktmester på 

kveldstid. Kan vi få en løsning med å ha vaktmester selv?! Venter på tidpkt fra 

kommunen for et møte. 

 Ansvarsperson: Henrik 

 Dato for oppfølging: møte med kommunen 

 

8. 2013-8: SIL 100 år, øvrige markeringer / Åpent for innspill og ideèr.  

 Oppdatert info og tiltak: Bok og CD er under sjekking. 

Har prøvd å opprette en hovedkomite, det må etableres igjen asap. Opprinnelige 

medlemmer må sjekkes ut og forespørres igjen. Få komiteen på plass innen neste 

HSmøte. Neste uke avklares det hvor mange som er med av den gamle komiteen 

samt får evt nye medlemmer inn i gruppa innen neste HS-møte. Ønsker et 

jubileumsårshjul for 2014.  

 

 Ingen nye tilbakemeldinger fra Hblad Leif Steinholdt ang jubileumsbok så det bør 

jobbes videre med kommunen ang Kåre.. 

 Ansvarsperson: Åge 

 Dato for oppfølging: uke 27 

 

9. 2013-14: Aktivitetsdag/ lag og foreningers dag september 2013  
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 Oppdatert info og tiltak: Sil kjøper inn et telt nå til Horva som kan brukes til 

dagen. En utmerket anledning til å markedsføre SIL og hva vi står for. Ønskes 

noen aktiviteter triksing, kråkestuping mål skåring, små konkurranser mm fra ulike 

grupper. 

 Besøkende på stand bør få noe de kan få i hånden så de blir stående en stund  

 Ønsker en tilbakemelding fra gruppene med hva de kan bidra med og hvem som er 

ansvarlig.  

 Ansvarsperson: Henrik (sjekk med Roger) 

 Dato for oppfølging:  innen neste uke sendt ut info til gruppene. 

 

10. 2013-17: Utøvererklæring vedr. doping og narkotika. / Savner svar fra gruppene 

etter utsendt til høring.  

 Oppdatert info og tiltak:  

 Ansvarsperson: 

 Dato for oppfølging: se under sak 11 

 

11. 2013-18: Regler for narkotika, doping og voldsbruk / Savner svar fra gruppene 

etter utsendt til høring.  

 Oppdatert info og tiltak:  

 Ansvarsperson: 

 Dato for oppfølging:  

 

SAK 6, 10 og 11 slås sammen. Saksdokumenter sendes ut til høring umiddelbart 

og det blir en ny gjennomgang rett etter sommeren.  Få en høringsuttalelse innen 

15. august.  

Ber om innspill fra lagene. 

Ansvarsperson: Åge sender aktuelle dokumenter til Henrik som sender ut til 

gruppene. 

 

12. Eventuelt. 

a. Ønsker at alle sakspapirer ligger på eget domene for å slippe så masse 

papir til AU og HS møtene. 

Ansvar: Kenneth 

Frist: Neste HS-møte 
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b. Ønsker Kick off/kursing/fellessamling av alle trenere der en tar opp 

bestemmelser/regler i SIL, treningslære og samspill teori. De store 

føringene ang hvem er SIL, hva står vi for og hvordan utføres våre 

aktiviteter. 

Ansvar: Alle gruppeledere gir tilbakemelding på innhold til Henrik. Så settes 

en arr.gruppe på neste AU 

Frist: 05.august 

 

c. Ønsker alternative helger fra Håndball for å få til et aktivitetskurs for 

barneidrett, ballkurs for alle.  

Ansvar: Monica sender dato til Henrik samt årshjulet for Håndballs 

aktiviteter til Hanne. 

Oppfordrer gruppene til å ta kontakt med Nordland Idrettskrets ang spes 

kurs for sin idrett som kan tilbys foreldre/trenere/andre ressurspersoner i 

gruppa. Inviter andre grupper med på kursene som har felles interesse. Forslag 

om å få laget et årshjul for alle gruppene i SIL. 

d. AU arrangerer Teambulding 14. – 15. sept for AU og HS med 

organisasjonsutvikling som tema.  Ønsker tilbakemeldinger fra HS ang 

hvem som kan delta den helga!  Sendes hanne@inkubatorhelgeland.no 

snarest siden jeg må bestille både foredragsholder og sted snart. 

Ansvar: ledere gruppene 

Frist: ut juni! 

 

e. SIL sin hjemmeside; bør bli en overordnet side. Hovedlagets side mangler 

innputt og blir en død side. Ønsker en side med linker, kontakt info og 

formaliteter med mindre behov for nyheter. Info fra Idrettsforbundet kan 

inn der, headlines fra de andre gruppenes sider som linker til 

gruppesidene mm. Kenneth kaller inn Jan Ove Styve til et formøte slik at 

dette er på plass til høsten 

Ansvar: Kenneth  

Frist: 05.aug 

 

f. Horvaløpet under Horva? – må inn i programmet til Horva snarest.  

mailto:hanne@inkubatorhelgeland.no
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Stamina HOT arrangerer løp på lørdag. Tor H sjekker litt ang hvem som 

er deres marked og om det evt er bra med et lignende løp for andre den 

dagen.  

Ansvar: Tor Hugo 

Frist: snarest 

 

g. Matteltet på Horva – trenger dugnadsgrupper. Alle grupper oppfordres til 

å stille, så send tilbakemelding til Dag snarest, senest tirsdag 2.juli. 

Førstemann til mølla prinsippet. Se vedlegg. 

Ansvar: alle grupper / gruppeledere 

Frist: snarest 

 

h. Info: Fotball arrangerer lotteri med premie cupfinaletur for to. Trekning 

5.oktober.  

   

 

Referent, Hanne Falch Kristoffersen. 

 

Vedlegg: Dugnadsliste, eks på årshjul fra håndball 


