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Referat frå styremøte - Seljord Idrettslag 7.8.2017  

Til stades: Tellef Solås, Hans Inge Hagen, Fotballgruppa og A-laget v/Øyvind Oland,  
handballgruppa v/Solfrid Bjørge, skigruppa v/Terje Øverland, friidrettsgruppa v/Inge Nilsen, 
sykkelgruppa v/Henk Stel og ridegruppa v/Gunn Helga Vindfjell (ref.). 
Fråfall: Camilla Johansen og Randi Øygarden. 
 
Sak 36/17 Godkjenning av referat frå styremøte 29.05.2017  
Referat gjennomgått og godkjent  
 
Sak 37/17 Lista over ringerundar til Dyrskulistene må vere klar med namn til møtet  
Ligger veldig godt ann med dugnadslistene til Dyrsku. Manglar litt på A laget. Det vurderes å 
sende ut vaktene på mail og SMS som et prøveprosjekt i år.  

 
Sak 38/17 Forslag til barneidrett, ungdomsidrett og Vaksentrim for sesongen 2017-18  
Opplegget for barneidrett idrettskule og vaksen trim er klart. Tilbudet er nå for alle aldere.  
Folkehøgskulen fortsetter med barneidrettt og elevar frå høgskulen i Bø tek seg av idrettskulen 
og vaksentrimmen på fredager. 
 
Sak 39/17 Rapport frå undergruppene med årshjul handlingsplan og økonomi 
(undergruppene går sjølve inn på Visma)  
 
Økonomi:  
Foreløpige økonomisk resultat blei gjennomgått via VISMA Eecounting. Alt ligger godt ann. Alle 
«små» kontoer er nå avsluttet med unntak av en på fotballgruppa. Hans Inge fakturer ut alt 
som undergruppene trenger. 
 
Fotballgruppa: 
Fotballgruppa er godt fornøgd med å sende 92 spelerar til Norway Cup. Tar en evaluering på 
transport og logistikk biten . Litt under pari resultatmessig. 
Fotball gruppa har litt nedgang i fotballskulen på Eventyrøy i uke 32. Prisnivået må kanskje 
vurderast. Samarbeid med PVT skal også gjennomgås for å kvalitetsikre prosjektet. 
27 august er det Sparebanken Din cup på Eventyr øy 
Fotball gruppa kom med forslag om at SIL skal ha en representant fra SIL på foreldremøte til 1 
klasse for å informere om SIL generelt. Kva for aktivitet vi driver og litt om dugnadsarbeidet og 
kva for fordelar dette gjer medlemmane kåns. 
  
Handballgruppa: 
Håndball gruppa er godt fornøgd med jobben som er gjort av medlemmene på dugnadsjobben 
 
Skigruppa: 
Skigruppa er i gang med rulleski trening og garagebygg på Raudkleiv er i rute. 
 
Friidrettsgruppa: 
Friidrettsgruppa har veldig god oppslutning om treningane. Friidrettsstevne på Eventyrøy blei 
en suksess.  
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Ridegruppa:  
Rideguppa har mykje god aktivitet og satsar mot lag NM neste år. Kretsmesterskapet i Telemark 
og Vestfold rytterkrets går samme helgen som Dyrsku. Dette er uheldig og ridegruppa vil sende 
en forespørsel om dette kan endres. 
 
Sykkelgruppa: 
Sykkelgruppa er litt bekymret for aktiviteten. Styret må finne måten til å engasjere flere 
medlemmer for å være med på treninger. 
 
Sak 40/17 Ymse 
Neste møte blir man 02.10.2017 kl. 19.00. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


