
 

 

 

 

Organisasjon  Styremøtet SVL 

Møtested Du er invitert til å bli med i et Microsoft Teams-møte 

 

Tittel:   Styremøtet  

Tidspunkt:  22.okt. 2022  

Lenke Teams:  Klikk her for å delta i møtet  

 

 

Sakslista 

Sak 43/22 Dekking av kostnader AWG for svensk deltakelse, fotball  

Sak 44/22 Honorarer 

 

Kommentar  

Dagens møte er et hastemøte, og er begrenset til kun å gjelde sak 43/22 og 44/22. 

 

Sak 43/22 Dekking av kostnader AWG for svensk deltakelse, fotball  

  :::::::::: 

Forslag til Vedtak 

Saken legges for behandling uten forslag til vedtak  

  :::::::::: 

 

  Bakgrunn 

SVL har fått melding fra SIF om at de dekker for 2 utøvere (ski) og en leder.  
Det er reist et spørsmål om hvem dekker for kulturutøveren og for jente/guttefotball fra Sverige. 
 
 
 
 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzM5NGQ5YWMtYTNkNS00Njg0LTg1ZGQtYjIyNTBiMmYwYmQ4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22d4b9cd43-e750-44dd-bbf7-8dfd419445ce%22%2c%22Oid%22%3a%225caca096-5a31-49fd-a0ca-a5e42a875d63%22%7d


  Beskrivelse 

Vi står i en situasjon som gir store konsekvenser for unge utøvere fra Sápmi. SVL vil i 2023 balansere 

kostnadene innenfor den økonomiske rammen som er avsatt til AWG formålet. Det å ta belastningen 

for stor parten av kostnadsdekning for 2023 vil bety redusert inndekning for AWG 2024.  

Holdningen i SVL styret er at kostnadsinndekningen for 2023 må foretas som planlagt. Dette pga at 

det allerede er gjort uttak innen ski, og FA Sápmi har startet uttaksprosessen. Det er som uavklart er 

kulturdeltakelse for 2023.  

Det er også kommet signaler fra SVL styret om at saken må opptil ny behandling når det gjelder 

deltakelsen i 2024. 

 

  Vurdering 

Styreleder setter sak for behandling uten innstilling. Vi må oversikt over det totale antallet 

fotballutøvere fra Sverige. Det får vi først på møtet. Styret må også gjøre en beslutning når det 

gjelder kulturutøver(e) fra Sverige. 

 

 

Sak 44/22 Honorarer  

  :::::::::: 

Forslag til Vedtak 

Saken utsettes i påvente av styringsdokumentet. 

  :::::::::: 

 

  Bakgrunn 

Det er kommet spørsmål om administrasjons disponering av midlene. Økonomien i SVL er svært 
presset, og i den forbindelse må alle poster gjennomgås. I denne saken er det satt fokus på 
honorarer, både på rutiner, type honorarer og størrelse på honorarene. Det kommet hentydning på 
hastevedtak på timelønnen for arbeidsoppdragene. 
Forslaget fra en styrerepresentant er å redusere timelønnen til minimum kr 200 per time. 
 
 
  Beskrivelse 

SVL har to type honorarer, møtegodtgjørelse og lønn for arbeidsoppdrag.  

Satsene som er gjeldende: 

kr 350 telefonmøte 

kr 700 møte under 3 timer 

kr 1400 møte over 3 timer 
kr 450 per time arbeidsoppdrag 
 



Generelt sett er dette en typisk sak som må/bør beskrives i styringsdokumentet.  

 

  Vurdering 

I påvente av styringsdokumentet så forslår styrelederen at saken avventes, og forslaget om å 

redusere timelønna realitetsbehandles ikke i denne omgang. Satsene for møtegodtgjørelse 

opprettholdes som i dag.  

 

 

 

 


