
 

                

Sak 8 /22 Oppløsning av Idrettslagsalliansen i SIF og nedleggelse av SIF. 

 

Bakgrunn:  

Det enkelte idrettslag innenfor allianseidrettslaget Sverresborg idrettsforening (SIF) er organisert 

med eget styre og til dels egen administrasjon 

Klubbhuset eies av SIF, men benyttes i all hovedsak av fotball (SF) som står for administrasjon. 

Utvikling av klubbhuset og anlegget har vist seg utfordrende da kun SF har interesse i å utvikle dette.  

Styret i SIF har vært et «sovende» styre, og synergiene har ikke vært mulig å ta ut slik opprinnelig 

tenkt og dermed blir dette unødig ressursbruk.  

Saken har vært behandlet i alle styrene, og alle styrer har gyldig vedtak om at arbeid med oppløsning 

av SIF videreføres. En oppløsning forutsetter 2/3 flertall i årsmøte i alle idrettslagene for at 

oppløsning kan finne sted.  

Forslag til vedtak:  

Årsmøtet i SIF Håndball vedtar at SIF Håndball fortsatt skal ha rett til å benytte logo og navn, men at 

de på eget årsmøte kan vedta endringer både på navn og logo. Eiendeler som ligger i regnskapet til 

SIF Håndball tilhører idrettslaget. Eiendeler som ligger i Sverresborg IF (Allianseidrettslaget) 

overføres til SIF håndball innen 31.12.22 REF avtale. SIF Håndball beholder dagens registrering i 

Brønnøysundregistrene. SIF Håndball fortsetter som medlem i Norges idrettsforbund og de 

særforbund som de er medlem av i dag.  Dette vedtaket betinger likelydende vedtak på årsmøtene i 

hele Alliansen. 

 

Vedlegg 1:  

 

Oppløsning av allianseidrettslaget Sverresborg Idrettsforening (SIF), org nr 989 418 092 

 

 

Følgende hadde ordet i saken: [navn]. 

 

[Antall stemmer for og mot]. 

 

Vedtak: Forslaget ble vedtatt.  

 

  



Vedlegg 1 

Saksfremlegg til styret i; 

Sverresborg Fotball (SF)    org nr 984 066 759 

Sverresborg Hoops Basket   org nr 994 891 987 

Sverresborg Hoops Basket Elite    org nr 998 354 234 

Sverresborg Idrettsforening Håndball  org nr 975 449 246 

(Allidrett representeres ved hovedstyret i Sverresborg Idrettsforening) 

 

Oppløsning av allianseidrettslaget Sverresborg Idrettsforening (SIF), org nr 989 418 092 

Bakgrunn:  

1. Det enkelte idrettslag er organisert med eget styre og til dels egen administrasjon 

2. Klubbhuset eies av SIF, men benyttes i all hovedsak av fotball som står for administrasjon. 

Utvikling av klubbhuset og anlegget har vist seg utfordrende da kun SF har interesse i å 

utvikle dette.  

3. Styret i SIF har vært et «sovende» styre, og synergiene har ikke vært mulig å ta ut slik 

opprinnelig tenkt og dermed blir dette unødig ressursbruk.  

Saken har vært behandlet i alle styrene, og alle styrer har gyldig vedtak om at arbeid med oppløsning 

av SIF videreføres. En oppløsning forutsetter 2/3 flertall i årsmøte i alle idrettslagene for at 

oppløsning kan finne sted.  

Styret i SIF foreslår følgende; 

1. Rettigheter og sponsoravtaler 

a. Logo til SIF kan i fremtiden benyttes fritt av alle idrettslagene som tidligere var del av 

SIF. 

b. SIF har i dag ingen felles sponsoravtale mellom idrettslagene. 

c. Idrettslagene i SIF har i dag felles utstyrsavtale med Craft (Intersport Lefstad). Denne 

videreføres ut gjeldende periode.  

d. Felles hjemmeside – www.sverresborg-if.no – legges ned og det enkelte idrettslag 

oppretter sine egne hjemmesider ved behov.  

2. Eiendeler og forpliktelser 

a. Eierskap i klubbhuset med inventar overføres til SF vederlagsfritt, med dertil 

tilhørende rettigheter og plikter. SF er ansvarlig for tinglysningsgebyr. For bruk av 

klubbhuset avtales følgende; 

i. Alle tidligere idrettslag i SIF kan benytte klubbhuset til styremøter, 

lagsmøter og andre møter vederlagsfritt. Privat bruk av klubbhuset følger til 

enhver tid gjeldende retningslinjer og priser.  

ii. Lagerplass skal stilles til disposisjon for Sverresborg Hoops Basket og 

Sverresborg Hoops Elite som i dag.  

iii. Pkt i. og ii. kan reforhandles dersom SF gjør omfattende rehabilitering eller 

ombygging/ oppussing.  

http://www.sverresborg-if.no/


b. Alle eiendeler og forpliktelser som det enkelte idrettslag har i dag videreføres i det 

enkelte idrettslag etter oppløsning. Dvs ingen eiendeler eller forpliktelser overføres 

mellom idrettslagene ved oppløsning ut over punktene over.  

c. Frie midler ut over øremerkede midler og andre forpliktelser i SIF, fordeles mellom 

idrettslagene basert på medlemstall (aktive medlemmer pr 01.01.22). Følgende 

midler er øremerket; 

i. 80 000,- til oppgradering av parkeringsplassen 

ii. Kommunale midler til allidretten 

3. Allidrett 

a. Allidrett legges under SF 

b. Midler øremerket Allidrett følger Allidrett inn i SF  

c. Allidrett har rett til 1 styreplass i SF 

d. Allidrett videreføres i nåværende form. Særidrettene bidrar til videreføringen av 

allidretten.  

Følgende innstilling foreslår av styret i SIF; 

SIF oppløses fra 31.12.2022.   

 

Signatur:  

 


