Sarpsborg allianseidrettslag
Til årsmøtet mandag 7.3.16. kl. 1900.

Sak 6, c.:
SIL.

Bestemme "Tur- og lysløypekomiteens" plass i

Bakgrunn:

15. januar 1970 ble det inngått en avtale mellom eierne Bjørnstad og Skjøren og idrettslagene SIL,
SOL og National om leie av rettigheter til å ha lysløype på deres eiendommer i Sarpsborgmarka.
Avtalen hadde en varighet på 40 år, og løp dermed ut den 15. jan. 2010. Det ble samtidig opprettet
en "Tur- og lysløypekomite" i Sarpsborgmarka med forankring i de tre idrettslagene.
11. mars 2014 mottok idrettslagene et krav fra de to grunneierne der de fremsatte krav om opphør i
bruk av den delen av lysløypa som gikk på deres eiendommer, samt krav om rydding av grunn.
Etter lang tids arbeid i et forsøk på å få forlenget avtalen med grunneierne, har idrettslagene overlatt
dette arbeidet til kommunen.
6. mai 2015 mottok SIL et skriv fra idrettslagene SOL og National om at de trakk seg ut av Tur- og
lysløypekommiteen i Sarpsborgmarka. Videre skriver de at idrettslagene National og SOL overlater
ansvaret for videre drift av løypenettet i Sarpsborgmarka, sommer og vinter, til SIL med overdragelse
av tilhørende utstyr og midler.
6. mai 2015 bekreftet SIL v/ledet ovenfor kommunen at National og SOL hadde trukket seg ut av Turog lysløypekomiteen, og at SIL ville overta ansvaret for utstyr og midler for videre drift av
løypenettet.
I virkeligheten er det vel SIL som har stått for driften av komiteen de siste 10 - 15 årene.
Nåsituasjon - diverse momenter:
1. I virkeligheten er det pr. dato SIL som står som eier av Tur- og lysløypekomiteen med
tilhørende utstyr og midler etter at National og SOL trakk seg ut.
2. Rent formelt er det ikke så enkelt da komiteen har registrert seg som en selvstendig enhet
med eget organisasjonsnummer.
3. Ved overgang til SIL på lik linje med øvrige grupper/komiteer i SIL, kan ikke komiteen gå inn
som en selvstendig enhet med eget organisasjonsnr. SIL kan bare ha et organisasjonsnr.
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