Sak 7. Medlemskontingent
Det er tidligere vedtatt at det medlemmer i SLIL ikke skal betale medlemskontingent til SLIL Allianse.

Sak 8. Budsjett
SLIL Allianse skal ikke ha inntekter og utgifter knyttet til sin virksomhet utover det som behøves for å
opprettholde nødvendig kontor og organisasjonsvirksomhet. Dette dekkes med kr. 1000 fra hvert
idrettslag pr. år. Et eventuelt overskudd tilbakeføres lagene etter årskifte/regnskapsoppgjør.

Sak 9. Organisasjonsplan
Sammenslåing av fotball til et idrettslag krever forandringer i SLIL Allianses lov.

§ 2 B Idrettslagsallianse
(1) Søndre Land idrettsallianse inngår i en idrettslagsallianse med følgende idrettslag: Søndre Land
IL Fotball, Søndre Land IL Friidrett, Søndre Land IL Håndball og Søndre Land IL Ski. Idrettsalliansen
formål er å drive idrett organisert i NIF.

§ 15 Årsmøtets oppgaver
(1) Årsmøtet skal:
1. Godkjenne de stemmeberettigede.
2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.
3. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.
4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6. Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent.
8. Vedta idrettslagets budsjett
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a) Leder og kasserer
b) Som styremedlemmer velges lederne for SLIL Fotball , SLIL Ski, SLIL Friidrett og SLIL
Håndball.
c) Som varemedlemmer til styremedlemmene velges nestlederne i de respektive
klubbene
d) Øvrige valg i henhold til årsmøtevedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
e) 2 revisorer.

f) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett.
g) Valgkomité med leder og 2 medlemmer og 1 varamedlem for neste årsmøte.
h) Valgt leder og kasserer skal ikke ha styreverv i noen av alliansens klubber.

(2) Leder og kasserer velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til styret velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i
forhold til stemmetall.

(3) Valgkomiteen velges på fritt grunnlag, etter innstilling fra styret..

