
Sportsklubben Sør-Fron 

Viser til gode betraktninger i GD og Dølen. Det er positivt at flere engasjerer seg i hvordan vi skal 

organisere idretten i Sør-Fron framover.  

Vi som har arbeidet med dette i lang tid, vil gjerne både forklare og gi noen synspunkter. Det aller 

meste er beskrevet i vårt felles dokument Klubbhåndbok. 

Begge styrer har 2 tidligere årsmøtevedtak som sier at vi skal arbeide for å legge fram en sak for 

årsmøtet om sammenslåing eller ikke. Sør-Fron Idrettslag har også et eget vedtak som besluttet å 

legge ned undergrupper og samle seg om ett styre. Saken har vært en del av vår hver dag i flere år. 

Hovedgrunner til at begge lag ønsker sammenslåing til votering er følgende: 

- Lagene samarbeider på nær sagt alle områder i dag. Derfor er det en bedre løsning å sitte 

sammen i ett styre og legge planene sammen. 

- Begge lag har i lengre tid slitt med å få folk til å sitte i styret. Både Harpefoss og Sør-Fron har 

hatt ledere i flere perioder som har måtte tråd til fordi ingen andre kunne stille. Vi har pr. i 

dag ikke problemer med å få med oss ildsjeler som kan arbeide for å få arbeid gjort. Disse er 

avgjørende for at idrettslaget skal fungere. Likevel må et idrettslag ha et styre som er valgt og 

som står ansvarlig for driften. 

- Med bakgrunn i fødselstall blir vi færre unge Sør-Frøninger. Idrett er basert på at vi er 

sammen med andre og lærer oss å samhandle. Kanskje får vår kommune kun en skole. 

Idrettslaget kan være en fin brobygger for å skape samarbeid. 

- Vi ble enige om å ha én treningsavgift.  Dette gjør det enklere og rimeligere å få prøve ulike 

idretter. Denne løsningen gjør at vårt nye idrettslag blir økonomisk gunstig for medlemmene. 

Prosessen fram til styrenes anbefaling har vært lang og krevende. Vi fikk tidlig landet prinsippet med 

at ingen anlegg skulle fjernes eller bygges ned. Det er også foreslått en modell som gjør at mye 

arbeid i styret blir lagt ut i arbeidsgrupper. Vi har også en lov som beskriver et styre som har ungdom 

i styret og også riktig kjønnsbalanse og deltagelse fra både Harpefoss og Sør-Fron.  

Denne organiseringen fremmer sannsynligvis frivillighet og engasjement og skal gi godt rom for 

ildsjeler. Mindre tid på styrearbeid – mer på aktivitet. Alle grupper som er i drift i dag videreføres og 

vi mener at organiseringen blir mer tydelig. Med disse viktige beslutninger mener vi at et nytt styre 

har en rettesnor som gjør at de kan skape god aktivitet. 

Årsmøtet i fjor på Harpefoss var svært delt i synet på sammenslåing. Dette gjorde at klubben sendte 

ut sms til alle medlemmer, da vi syntes at én stemmes overvekt ikke var et godt nok grunnlag å gå 

videre med. I denne avstemmingen fikk vi 2/3 flertall for sammenslåing, med relativt god margin. 

Arbeidet videre har vært preget av godt samarbeid og velvilje. Begge styrer har sittet sammen og 

drøftet saker. Vi har hatt 5 undergrupper som har arbeidet med enkelttema og vi har hatt 

arbeidsgrupper fra de ulike idrettsgrenene. Alt i alt har mange personer blitt hørt. Det har vært 

avholdt medlemsmøte, blant annet på Rudi Gard. 

Det er medlemmene i Sør-Fron og Harpefoss idrettslag som bestemmer utfallet i kommende 

årsmøter.  Begge styrer har lagt ned 500-600 timer i å beskrive og finne den beste løsningen, slik de 

ser det. Samtlige styremedlemmer i begge lag anbefaler sine årsmøter den løsningen som foreligger.  

Etter anbefaling fra idrettskretsen ønsker vi å legge alle tre møter til en kveld. Felles informasjon og 

drøfting om det nye laget vil skje i informasjonsmøtet og i de separate årsmøtene. Stiftelsesmøtet vil 

deretter bli avholdt hvis årsmøtene gir tilslutning til sammenslåing.  



Vi skal bruke den tiden som er nødvendig til drøfting. Mye arbeid er gjort, alle har hatt mulighet til å 

komme med sine synspunkter, men allikevel skal vi bruke den tid som er nødvendig den 8. for å fatte 

en riktig beslutning for framtida.  

Møtet er lagt til kommunehuset, da Sør-Fron kulturhus er bortleid denne kvelden. 

Vi heier på våre yngste og vil ha en klubb preget av lek og moro.  

Vel møtt på årsmøtet 8. mars. 

 

Styrene i Sør-Fron IL og Harpefoss IL 


