IL Sverre Fotball - Styremøtereferat 01.04.14
Forfall: Kristian Johansen, Siv Kristin Konradsen, Tor Strand.
Sak 08/14
-

Espen, Jan Inge og Tor Henry har hatt i alt 3 møter med DNB ASA as og Boli
Eiendom Levanger as, og forhandlet fram en avtale som aksepteres av styret, og da vil
bli signert i møte med sponsorer 07.04.14.

-

Tor Henry informerer om minnepenn (usb memory stick) som salgsobjektet i år
(erstatter fjorårets Nødhammer, 3 stk. selges pr. spiller, med søsken moderasjon 1
minnepenn pr. yngre søsken). Styret går god for dette prosjektet.

-

Salg av barbersystem for inntekt til eget lag og klubb, 50 % til laget og 50 % til
klubben. Dettet er et frivillig tiltak som vil bli tilbudt gjennom vår webside. Info blir
lagt ut på hjemmesiden når hele prosjektet er klart fra leverandør.

-

Hans Aalberg informerte om 2 andre inntektsmuligheter via Bamses Trafikkskole og
Care, som vi kommer nærmere tilbake til på neste styremøte.

Sak 09/14
-

Espen Leirset informerer om framdriften vedr. Fabritius KG. Norconsult AS har hentet
inn anbud for grunnarbeidet på Fabritiusbanen. Styret går for det laveste anbudet.

Sak 10/14
-

Siv Kristin Konradsen og Anne Slungård (kan bli litt endringer grunnet «en travel»
Siv) stiller i en arrangørkomite for styret til DNB og Sverres barnefotballdag. Styret
ønsker lørdag 10. mai avsatt til barnefotballdag.

Sak 11/14
-

Nytt innhold i medisinskrin fra J/G 13. Hans Aalberg orienterer.

-

Alt utstyr som skal tas ut på G-Sport må ha en godkjenning fra Tor Henry. G-Sport vil
bli orienterte om dette.

-

Keeperbukser til lag fra J/G 13 år.

Sak 12/14
-

Hans Aalberg tar kontakt med Marit Heistad om eventuell kioskdrift på Sverre sine
hjemme kamper på Moan.

-

Det er ikke tillatt å ha eget salg på Elberg til egen lagkasse, men dette er greit ved våre
andre baner.

Levanger 07.04.14 - Vikarierende sekretær Leif Bjarne Wiborg.

