Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 03.10.12 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Tennis
Leder Sykkel
Leder Turn
Vara 1
Vara 2

Atle Busch
Hege Myhre
Kristin Bratli Samdal
Bjørn Tore Røstad
Hege Myhre Hegglund
Jan Inge Olsen
Olav Dehli
Inge Johnsen
Wenche H Johannesen
Lisbeth Haga
Martin Imsland

Espen Leirseth/Fotball under sak 2
Terje Haanes/Turn under sak 2
Fravær
Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte.
…
Vedtak
.
2. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2012 - 2013 - gjennomgang av status og
videre arbeid v/ Atle
Vi skal også ta stilling til om vi skal gjøre klare avsetninger til satsingsområder av det vi
har på konto. Ber alle være forberedt på å diskutere dette.
Vedtak
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a. Gruppeleder Fotball v/ Jan Inge
Espen Leirset inviteres for å redegjøre for arbeidet med planen over fortballanleggene
til IL Sverre
Vedtak
b. Sykkel v/ Inge
Spesielt om arbeidet med velodromen
Vedtak
c. Turn v/ Wenche
Spesielt om arbeidet med fast turnhall
Vedtak
d. Tennis v/ Olav
Vedtak
e. Nytt klubbhus v/ Atle
Vil opprette en prosjektgruppe for dette som skal legge fram forslag på årsmøte 2013.
Forslag til navn på leder (helst en fra styret) og andre (en fra hver gruppe).
Vedtak
f. Forberede salg av tomta dagens klubbhus står på ved stadion i sentrum v/ Inge og Jan
Inge
Vedtak
g. Hjemmesiden v/ alle
Fungerer det ok å legge inn etter opplæringen?
Jeg ønsker at en fra styret tar ansvaret for oppfølging av hjemmesiden opp mot PCrep. Kan du ta på deg denne oppgaven, Kristin?
Vedtak
h. Idrettsmerkeprøver - samarbeidsordning med Frol IL og Spkl Nessegutten v/ Bjørn
Tore
Skal vi fortsette dette samarbeidet?
Vedtak
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3. Kort økonomisk gjennomgang v/ Bjørn Tore
(Status for hva vi har av midler på konto må være tydelig. Vil ha dette på et ark til alle
under møtet, jfr sak 1)
Etter halvårsmøtet
a. Turn - Godkjenning av halvårsregnkap og revidert budsjett 2012 v/ Wenche
Vedtak
b. Status for salg av skibakketomta v/ Bjørn Tore
Vedtak
c. Budsjett hovedlaget 2012 v/ Bjørn Tore
Vedtak
4. Medlemsskap og medlemsavgift for trenere og andre med tillitsverv i IL Sverre v/
Atle innleder
5. Fastsette tidspunkt og evt saker utenom faste for årsmøtene i gruppene og
hovedlaget v/ Atle
a. Gruppenes årsmøter v/ gruppeledere
Vedtak
Datoer
Fotball
Turn
Sykkel
Tennis
b. IL Sverres årsmøte, foreslår at gjennomføres 28. februar v/ Atle
• Sted og ansvar
- Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad (hvis vi får lov?)
- Fordeling av oppgaver
• Spesielle saker
- nytt klubbhus
- samarbeidsavtaler med andre klubber (om overganger
- medlemmer til valgkomite jfr tidligere vedtak om et medlem fra hver
gruppe utgjør valgkomiteen
Vedtak
Dato
6. Krisehåndtering under arrangementer i regi av IL Sverre v/ Atle og Inge
Oppfølging etter styremøte 23.08.12.
Vedtak
Kommer tilbake til saken i senere møte.
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Gruppene skal alltid sørge for at arrangører av stevner/konkurranser og lignende tar
en gjennomgang av hvordan de skal håndtere en krise. TdTs beredskapsplan er en god
mal for en slik plan. I tillegg utstyrte TdT en lapp med viktige telefonnr til alle som
hadde særlig ansvar under arrangementet.
Gjennomgang av TdTs beredskapsplan som utgangspunkt.
Vedtak
7. Fordeling av post og e-post v/ Kristin
Vedtak
8. Eventuelt
a. Neste møte:

14. eller 15. november 2012 kl. 1900-2130
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad (hvis vi får lov?)
b. Saker i neste møte
1. Enjoy Bonusguiden v/ Hege M.

Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for
hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.
Levanger 03.10.12
Kristin Bratli Samdal /Atle Busch
referenter
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