
Statutter for Skrimreserven  -  gjeldende fra oktober 2019  

 
MÅL FOR SKRIMRESERVEN 

 

• Alle "i voksen alder" kan være medlem i Skrimreserven. Det forutsettes at medlemmet også er 

medlem i IL Skrim. Skrimreservens medlemmer betaler 200.- per år i medlemskap til IL Skrim. 

• Det overordnede mål for Skrimreserven er et godt sosialt samvær 

 

OPPGAVER 

• De av medlemmene som har lyst, og god helse, kan delta i aktivitets arbeide til beste for IL Skrim 

og for lokalbefolkningen ellers. 

• Skrimreserven kan på forespørsel påta seg å bistå ved ulike arrangementer og aktivitetsarbeid som 

f.eks. vedlikehold av idrettsanleggene til IL Skrim, og eventuelt inntektsgivende oppdrag. 

 

ANDRE AKTIVITETER 

• Korte kåserier på medlemsmøtene der den enkelte som ønsker det, forteller fra sin oppvekst og 

yrke 

• Arrangere turer/aktiviteter av ulik karakter for medlemmene. Eksempel er: Hver mandag 

arrangerer vi gåturer i nærområdene.  Enten vi går en kort eller lengre tur, møtes alle for å nyte 

medbrakt mat og en hyggelig prat. (i vinterhalvåret spiser vi på Skistua). 

På tirsdager er det bowling i Kongsberghallen, og selvfølgelig med mulighet for en vaffel, kaffekopp 

og god prat. 

• Hyggekvelder for medlemmene. 

• Kåserier/foredrag/kurs ved eksterne krefter 

 

LEDELSE/VALG: 

Vårt årlig møtet avholdes hver for seg for damer og herrer, i løpet av februar hvert år.  Damene og herrene har 

møterett i hverandres "møte". 

 

• Damer og herrer velger hver sin leder og nestleder for 1 år. 

• Økonomien er felles for begge gruppene, og derfor felles kasserer som velges for 1 år. 

• Revisor velges for 1.år 

• Revidert regnskap forelegges Skrimreservens medlemmer.  

• Det oppnevnes en valgkomité på 3 medlemmer for "herrer", og en valgkomite på 2 medlemmer for " damer".  

 

MØTEFREKVENS: 

Møtene bør være regelmessige.  

Herrene har vedtatt å ha sine møter hver onsdag kl. 11:00 i Skistua på Heistadmoen. 

Damene har vedtatt å ha sine møter annenhver torsdag kl. 11:30 i Skistua på Heistadmoen. 

I sommersesongen er det normalt ikke møter. 

 

ØKONOMI: 

Skrimreserven har felles økonomi for damer og herrer.  

De økonomiske ressurser disponeres i sin helhet av Skrimreserven v/ felles styre damer og herrer.   

  
Klubben (IL SKRIM) holder gratis lokale til møtene. Hvert enkelt medlem av Skrimreserven betaler kontingent som 

omfatter alle drifsmidler, for tiden kr. 100,- pr år. Beløpet overføres i januar/februar hvert år til konto 2291.13.12976 

som disponeres av kasserer. 

 
Regnskapsførsel følger kalenderåret. Regnskapet forelegges Skrimreservens medlemmer på vårt årlig møte. 
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