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1. Grunnlagsopplysninger for Svarstad idrettslag (side 5) 

 (…… og alpint) – tas ut 

 Ny e-postadresse: dagligleder.svarstadil@gmail.com 

 

6.1 Innledning (side 7) 

 Andre avsnitt: - Ny tekst: «Idrettslaget har tidligere hatt en egen alpingruppe. Da 

denne gruppa ikke hadde vært aktiv på et par år ble alpint tilbudt som en del av 

allidrett/fra hovedstyre for en periode. For tiden er skisenteret stengt og vi har ikke 

noe tilbud innen alpint.» 

 Tredje avsnitt: …idrettsskole, alpint, sykkel …. 

  

6.2 Organisasjonsplan (side 8) 

 NY jfr hjemmesiden 

 

6.3.2 Styret (side 10) 

 Leder, siste punkt; ….. i sammen med kasserer daglig leder 

 Styremedlem tredje punkt, første underpunkt; NY; - medlem av driftsgruppe i Borgen 

skianlegg 

 

6.3.5 Undergruppe – fotball (side 12) 

 Første avsnitt andre setning; Fotballgruppa avholder eget årsmøte i februar og har et eget 

 valgt styre. 

 

6.3.6 Undergruppe – ski (side 12) 

 Første avsnitt andre setning; Skigruppa avholder eget årsmøte i februar og har et eget valgt 

 styre. 

 

 

6.5 Handlingsplan (side 14) 

 Hovedmål andre punkt – flyttes til første punkt 

 Hovedmål andre punkt, NYTT - Svarstad idrettslag skal øke antallet medlemmer årlig 

 Virkemiddel tredje punkt endres til – Nå medlemmene på en effektiv måte via 

 hjemmeside og sosiale medier 

  

7. Medlemmer (side 14) 

Fjerde avsnitt, setning endres til; En ansatt kan være medlem i klubben men og har ikke 

 stemmerett på årsmøtet og den ansatte kan ikke velges til verv i klubben eller overordnede 

 organisasjonsledd hvis stillingsprosenten er over 20 %. 

Siste avsnitt, setning endres til; Medlemskontingent og aktivkontingent blir sendt ut fra 

 klubben sin hovedkasserer hovedforeninga, ingen undergrupper sender ut egne regninger. 
 



 

 

9.1 Anlegg i Svarstad sentrum (side 15) 

Første avsnitt; …..,grusbane, sykkelbane (FlowTrack) og ballbinge ved ….  

 

9.2 Borgen (side 15) 

 Første avsnitt, siste setning (Se www.borgenski.no) – tas ut. 

 Andre avsnitt, nytt; Det er opprettet en egen driftsgruppe for Borgen skiarena. 

 Gruppa består av 1 representant fra hovedstyret, 1 representant fra skistyret, 1 

 representant fra økonomiutvalget til skigruppa og 1 representant fra gruppa 

 «utedrift». 

 Tredje avsnitt, andre og tredje setning – tas ut. 

 Fjerde og femte avsnitt – tas ut. 

 

12.  Økonomi (side 16) 

 Fjerde punkt; ……. og kasserer dagligleder/styreleder 

 

12.3 Aktivkontingent (side 17) 

 Andre avsnitt endres til; Navn på aktive medlemmer meldes inn til hovedkasserer daglig 

 leder to ganger i året, i mars og i september, av trener/leder/undergruppene. Standardskjema 

 brukes. Eller nye medlemmer kan melde seg inn via MinIdrett. 

 Tredje avsnitt, første setning; Hovedkasserer Daglig leder …… 

 Tredje avsnitt, andre setning; - tas ut 

 

12.8 Utleie (side 18) 

 Andre setning; …….informasjon se www.borgenski.no/utleie 

 www.svarstadil.no/anlegg_leie 

 

12.11 Reiseregning (side 18) 

 Tas ut – (jeg har aldri sett noe reiseregningsskjema – og i alle fall ikke på 

 hjemmesiden) 

 

12.12 Reklame/sponsoravtaler (side 19) 

 Nytt nr; 12.11 (hvis punkt 12.11 tas ut) 

 

16.2 Årshjul (side 29) 

 April, styremøte punkt 2 – tas ut 

 Juni, styremøte punkt 1 og 2 – tas ut 

 Juni, Søknad om treningstider – flyttes til april 

 August, Markedsdager – tas ut 

 Oktober, styremøte punkt 1 – endres til … pr 30.06 

 Oktober, Utsendelse av faktura del 2 – tas ut 

 

17. Aktivitetskalender (side 30) 

 Februar, årsmøte ski og fotball – tas ut 

 August, markedsdager – tas ut 

 

 

 

Vedlegg – organisasjonsplan for skigruppa (side 41) 

 

http://www.borgenski.no/utleie
http://www.svarstadil.no/anlegg_leie


1. Organisasjon (side 41) 

Andre setning endres til; Skigruppa har eget årsmøte i februar hvert år og har eget valgt styre. 

 

1.1 Styret – Styresammensetning (side 41) 

Første punkt; Leder langrenn (leder skigruppa utgår) 

 

1.1 Styret – leder (side 41) 

Første punkt; Lede styremøtene og årsmøtet 

Fjerde punkt; Representant i Borgenstyret driftsgruppa for Borgen skiarena 

Syvende punkt – tas ut 

Tolvte punkt; Sørge for rennsøknader blir ordnet via utvalgsledere i sammen med styret og 

sendt til kretsen innen frister 

Femtende punkt – tas ut 

Tjueførste punkt – tas ut 

 

1.1 Styret – sekretær (side 42) 

Første punkt – tas ut 

Andre punkt; Bestille mat til årsmøte og styremøtene 

Fjerde punkt; Skrive referat fra styremøter/årsmøte (kopi til leder av hovedforeningen) 

Sjette punkt – tas ut 

Tiende punkt – tas ut 

 

1.2 Dugnadsutvalget (side 43) 

Tredje punkt; Sponsor til rennprogram banner/plakat 

 

2. Aktiviteter (side 44) 

Første avsnitt, siste setning; ….treningstilbud fra aldersgruppen 9 8 år og oppover. 

 

2.1 Trening (side 44) 

Fjerde setning; Vi tilbyr fire treningsgrupper; 8 år, 9-10 år, 11-12 år og …… 

 

2.2 Hospitering NY 

Hvis en utøver i skigruppa ønsker å trene i en annen treningsgruppe med eldre utøvere må 

dette avtales. Det skal være en skriftlig avtale mellom utøver og begge trenere samt 

skigruppas styre. Avtalen må tidfestes og det må ta hensyn til utøvers alder og totalbelastning 

jfr barneidrettsbestemmelser og utviklingstrappa for NSF. 

 

Utøvere fra andre klubber, som ikke er medlemmer av SIL: 

Utøvere kan delta på våre skitreninger. Dette skal avtales med den enkelte trener, som 

informerer styret i skigruppa. Om utøveren er med systematisk og over lang tid så må 

vedkommende melde seg inn i Svarstad IL og betale medlemskontingent og aktivitetsavgift. 

Spesialtreninger og andre aktiviteter kan de ikke delta på.  

 

 

Utøvere som konkurrerer for andre klubber i langrenn, men som er medlem av SIL og 

betaler aktivitetskontingent: 

 

Utøvere kan delta på skigruppas sine treninger om det er greit for skigruppas trenere og den 

konkurrerende klubb. Dette skal avtales mellom klubbene før utøveren deltar på våre 



treninger. Spesialtreninger og andre aktiviteter i skigruppa kan det ikke deltas på. De 

økonomiske retningslinjene til skigruppa gjelder heller ikke for disse utøverne. 

 

Det er viktig at vi ser an utøvers alder særlig med tanke på barneidrettsbestemmelser og 

utviklingstrappa for langrenn slik at totalbelastningen ikke blir for stor.  

 

2.2 Arrangement (side 44) 

Får nytt nummer - 2.3 

 

3.11 Team Nordre Vestfold (side 47) 

Andre setning; …… fast klubbavgift på kr 15.000 5.000. 


