Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 03.05.12 kl 1900-2100
Tilstede:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Vara 2
Leder Tennis
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Turn

Atle Busch
Hege Myhre
Bjørn Tore Røstad
Hege Myhre Hegglund
Martin Imsland
Olav Dehli
Jan Inge Olsen
Inge Johnsen
Wenche H Johannesen

Fravær
Sekretær
Vara 1

Kristin Bratli Samdal
Lisbeth Haga

Sted
Klubbhuset ved stadion i sentrum

Saksliste
1. Styrets arbeidsform og forventningsavklaring ved leder
-

hvordan vi vil fordele oppgavene i styret
Leder:

Styremøter
Ekstern kontakt.
Årsmelding og årsmøte.
Halvårsmøter.
Fullmakt til å hente rekommandert post
Har nøkkel til klubbhuset på stadion

Nestleder:

Politiattester, Hege ser på dette til neste møte
Oppfølging underutvalg/komiteer.
Fullmakt til å hente rekommandert post

Kasserer:

Medlemsregister
Revisorkontakt
Økonomisk kontroll til enhver tid.
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Redegjøre for status.
Strømavlesing og rapportering.
Har nøkkel til postboks 180
Sekretær:

Posthenting og fordeling
Referat fra styremøter.
Fullmakt til å hente rekommandert post
Har nøkkel til postboks 180

Styremedlem:

Ved behov fra annet styremedlem
Tas i bruk ved ulike områder

Varamedlem 1 og 2 Skal møte på alle møter, men vil ikke tildeles spesielle oppgaver
Kan melde seg for å bistå i saker hvis ønskelig
Gruppeledere:

Ekstern kontakt
Bringe inn sine saker i styremøtene til hovedlaget

Generell forventning fra leder er at alle:
• Bidrar til å utvikle klubben ut fra formålet med den
• Deltar på styremøtene. Fravær varsles snarest.
• Uenighet bringes opp i styremøtene slik at vi kan stå samlet innad i IL Sverre
og utad.
• Melder opp saker til styremøtene.
• Alle kan Sverreloven
• Dersom du av ulike årsaker ikke kan fylle dine oppgaver på en god måte så
forventes det at du sier fra om dette slik at oppgaver kan omfordeles
midlertidig.
-

hvordan skal vi ivareta og utvikle samarbeidet med Tennis, Fotball, Sykkel og Turn
- Tennis; viktig å ivareta at gruppene er forskjellige, ulike idretter med ulik struktur
- Leder; vi må finne ut hva som skal komme på hjemmesida, noe felles. Selv om
gruppene jobber med egne prosjekter og har egne mål fremover.
- Starter med å få i gang hjemmesida (se pkt.2)
- Avdelingene hjelper litt hverandre, turn og fotball skal hjelpe til ved Tdt for
sykkel. Inntrykk av at det fungerer godt.
- Viktig at de ulike avdelingene ikke omsnakker de andre gruppene på en negativ
måte. Vi må jobbe i fellesskap.

-

behov for møter med styrene for Tennis, Fotball, Sykkel og Turn
- ikke umiddelbart behov.
- gruppeledere inviterer om ønskelig

-

møteplan for styret hovedlaget
• Starttidspunkt: kl. 1900
• Ca hver 6.uke
• Neste møte fastsettes i detalj på hvert styremøte

2. Viktige arbeidsoppgaver 2012 ved leder
•

tiltak 2012 for hovedlaget, begynner å beskrive og prioritere - skal ut til medlemmene
- Nettsida til IL Sverre:
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-

•

o den som har ansvaret for databasen hos leverandøren ønsker en kontaktperson
fra hovedstyret
o det ble sagt at den skulle lanseres på årsmøtet, det har ikke skjedd
o uklar avtale med pc-reperatørene, sier veldig lite om hvordan hjemmesiden
skal driftes og framdrift
o hver enkelt avdeling har behov for å kunne legg inn stoff, kan ikke dra ned til
Geir Lyngstad (pc -reparatørene) hver gang noe skal skrives inn
o Wenche Johannesen, Bjørn Tore Røstad og Bjørn Tore Reinås tar kontakt med
Geir og jobber litt med nettsida. Dette er hastesak, sida må opp å gå snarest.
Hovedlaget må jobbe for å få så stor tomt som mulig fra kommunen ved stadion i
byen der klubbhuset ligger. Dette iht avtalen med kommunen. IL Sverre må dekke
utgiftene til oppmåling.
G- sportavtalen: Alle medlemmer av IL Sverre skal få tildelt G-sport rabattkort
Kasserer har tenkt å kalle inn kassererne i undergruppene å se om det er mulig med
felles nettbasert løsning i forhold til regnskapet. Gruppene må selv avgjøre om
dette er ønskelig å gå videre med etter møtet med hovedlagets kasserer.
Gruppelederne skal snarest sende navn og mailadresse til sine kasserere til kasserer
i hovedlaget.

tiltak 2012 for Tennis, Fotball, Sykkel og Turn, begynner å beskrive og prioritere skal ut til medlemmene
-

G- sportavtalen; Mangler penger fra G-sport etter avtale (kick-back-avtalen),
skulle ha kommet innen 15.feb. Fotball tar kontakt med G-sport og etterspør.
Kasserer vil da få beskjed om fordeling av disse pengene på de ulike gruppene.
Hver enkelt gruppe tar ansvar for å skaffe/distribuere kort til nye medlemmer.
Turn, Tennis og Sykkel er ikke fornøyd med sin avtale pga lite utvalg av relevant
utstyr. Det foreslås at gruppene inviterer G-sport til et møte der de kan si noe om
hva de kan tilby av utstyr til våre ulike grupper.

3. Gjennomgang av innkommet post og økonomi ved leder og kasserer
Gjennomgått og fordelt
4. Behov for møte med avgått styre eller styremedlem for å sikre kompetanseoverføring
ved sekretær
Avtroppet styre er positivt innstilt, og vil bistå oss ved behov.
5. Diverse annet:
• Avtalen om overgang mellom klubber i Levanger (vedlagt): Ingen kan nektes til å
melde overgang. Avtalen er laget i forhold til utfordringer som har vært på håndball og
fotballsiden i Levanger med Nessegutten. Vi forstår avtalen som en anbefalinger,
ingen lov! Nå har det kommet forespørsel fra medlemmer av Nessegutten som ønsker
å trene med IL Sverre Turn. Det kan være hensiktsmessig å la slike stå som medlem i
sin moderklubb og bare betale aktivitetsavgift til IL Sverre Turn.
• Turn har ansvar for flaggbærer 17.mai- 2012. De må hente kula til Stein O Pettersen.
• Valgkomite i hovedlaget; hver avdeling stiller med en kanditat. Dette skal være klart
til neste styremøte sommeren – gruppelederne melder hvem til leder. Valgkomiteen
konstituere seg selv, men det skal velges en leder.
• Vedlagt følger en oversikt over styret som ble valgt på det ekstraordinære årsmøtet til
IL Sverre 25.04.12.
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6. Eventuelt
Neste møte: 19. juni på HINT Røstad kl. 1900-2100
Saker:
• Hjemmesiden – forslag til ny hjemmeside presenteres
• IL Sverres dag 2012
• IL Sverres praksis mht politiattester fastsettes
• Plan for mediakontakt
Det er ønskelig at styrets kommer med forslag til saker til behandling i styret for
hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.

Levanger 05.05.12
Hege M. Hegglund/Atle Busch
referenter
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