
 

Årsrapport Rådet fremlagt på SIFG årsmøte 03.06.2020. 

Rådet  
Rådet ble etablert/konstituert 10.april 1978. 

Rådets sammensetning 
For å bli medlem av Rådet må en ha vært seniormedlem i minst 10 år og ha innehatt 
tillitsverv i laget. Det er en æres sak å bli tatt opp som medlem av Rådet, en går aldri ut, 
men man kan være passivt medlem hvis en har sterkt ønske om det. Medlemmer som 
oppfyller kravene til medlemskap iht. Rådets vedtekter/regler har rett til medlemskap i 
Rådet, og bør inviteres som medlem. Det er viktig at medlemmene ikke har tillitsverv som 
kan trekke habiliteten i tvil. Nye medlemmer bør ha fylt 50 år. Rådet velger selv sitt styre 
bestående av leder, nestleder, kasserer, sekretær og styremedlem. Alle velges for 2 år av 
gangen. Lederen skal kunne sitte i maksimum 4 år hvis ikke spesielle grunner sier noe 
annet. 

Styret 
Styret i Rådet i Sætre Idrætsforening Graabein har siden årsmøtet 2019 bestått av 
følgende medlemmer: 

Liv Grønvold, leder. 

Rune Abrahamsen, nestleder 

Ole Petter Ringstad, sekretær. 

Sten Vidar Mørch, kasserer. 

Petter Solum, styremedlem. 

Robert Berntsen, styremedlem. 

Hovedoppgavene til Rådet er: 
Overholde oppgaver i henhold til paragraf 24 i Graabeid`s vedtekter: Rådet 
skal ha sin oppmerksomhet henvendt på alt som angår klubbens ve og vel. Det skal 
uoppfordret meddele styret i SIFG sin oppfatning av klubbens drift og være behjelpelig 
med å påse at driften skjer i overenstemmelse med foreningens lover og beste tradisjoner. 

Innstiller til utmerkelser/æresbevisninger: Plakett, Hederstegn, Æresmedlem, 
Anton Bergs innsatspokal Fotball, Tommy Grønsaas Minnefond. 

Gjennomføre minimum 4 møter pr. år: 4 styremøter, 1 medlemsmøte, 1 årlig 
møte. 

Vedlikeholder lister: 



Vedlikeholde medlemsoversikt over rådsmedlemmer. 
Vedlikeholde «jubileumsliste» 70, 80 og 90 år og dødsfall av Rådets medlemmer. 
Vedlikeholde lister over utdelte utmerkelser/æresbevisninger. 
Vedlikeholde statutter for utmerkelser/æresbevisninger. 
 

Møter i 2019: 
Årsmøte ble avholdt 4.mai 2019, det har vært avholdt fire styremøter og ett medlemsmøte.  

Pr. 1.mars 2019 besto Rådet av 39 medlemmer: yngste 60 og eldste 95 år. i 2020 har vi 
dessverre mistet to av våre fremtredende medlemmer, Arne Veiborg som var vårt eldste 
medlem gikk bort 96 år gammel og Per Reidar Aunet som gikk bort i mai, kun 78 år 
gammel. Mye historie har gått bort med disse personene.  

Medlemmer av rådet er fremdeles aktive og engasjerte i driften av foreningen. I 2019 
har Rådet vært representert med to medlemmer i hovedstyret, Liv Grønvold og Stig Atle 
Jørgensen. Rådet har i 2019 også vært representert med tre personer i SIGE, Guri Berg 
som sitter som nestleder, Amund Molven og Rune Abrahamsen som 
styremedlemmer.Rådet utfører også vakter i Trimmen to dager pr. uke. Rådet har også 
bidratt på andre dugnader, som juletresalg, lysløype, vasking av hallen i Korona perioden 
etc.  
 

Nytt kunstgressanlegg fotball: Det har blitt nedlagt et stort bidrag fra Guri, Stig og 

Liv i prosessen, vi henviser til hovedstyrets årsmelding. 

Lysløypa Grytnes: Rådet v/Petter Solum har i 2019 vært primus motor for 
organiseringen av over 100 timer dugnad i lysløypa på Grytnes. Traseen har vært ryddet 
for trær, og det er byttet tre armaturer som Petter selv har sponset. Pærer er også 
byttet. Erik Kaspersen og Hurum Nett har bistått i arbeidene som har vært utført på 
ledningsnettet og utskifting av pærer og armaturer. Den 6/1-2020 kunne vi igjen slå på 
lysene i lysløypa. Den 21/11-2019 fikk vi beskjed fra Orica at de hadde funnet den gamle 
avtalen Graabein har hatt med Nitroglyserin Companiet ang. Lysløypa, avtalen er fra 
1971. Avtalen gjelder frem til grunneier sier opp SIFG`s rett til å drive Lysløype. Det skal 
gis minst 6 mnd. skriftlig varsel. Maksbredde på 8 m som det står i avtalen, ønsket Orica 
å endre litt på. Har ikke fått noen konklusjon på saken pr. dato. Stig A. Jørgens sendte i 
2019 en søknad til Sparebankstiftelsen om støtte til å skifte ut det uisolerte 
ledningsnettet i Lysløypa, og 29/4-2020 fikk vi beskjed om at vi har fått kr 300.000 til 
rehabilitering. SIGE/SIFG må lage en plan for gjennomføring og fremdrift for dette 
arbeidet.  
 

Arkiv arbeid: Rådet «arkivgruppa» har i flere år jobbet med arkivering av gamle 
dokumenter i klubben. Gruppa består av Robert Berntsen, Guri Berg, Reidun Heggedal og 
Liv Grønvold. Det har vært lite aktivitet i 2019, men det vil bli viktig å komme i gang igjen 
frem mot 150-års jubileet i 2022. Blir viktig for klubben å starte planleggingen for hvordan 
jubileet skal feires. Arkivgruppa i Rådet vil helt sikkert bli involvert i dette arbeidet. 

Anleggskomité: Rådet ønsker at SIGE gjeninnfører en anleggskomite hvor gruppene 
har sine representanter med, dette vil gjøre at man får en bedre oversikt og kontroll på 
hvilke vedlikeholdsoppgaver som trengs på våre anlegg. Vi anbefaler å lage en langsiktig 
vedlikeholdsplan med kostnadsberegninger.  



Medlemsregister: Rådet etterlyser ovenfor hovedstyret hvordan den eldre garde blir 
ivaretatt. Betaling av kontingent via min idrett, er det mange som ikke klarer, dette ender 
med at de faller fra.    

 
 
Leder i Rådet 
Liv Grønvold 


