Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 23.08.12 kl 1900-2100
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Leder Tennis
Leder Sykkel
Leder Turn

Atle Busch
Hege Myhre
Kristin Bratli Samdal
Bjørn Tore Røstad
Olav Dehli
Inge Johnsen
Wenche H Johannesen

Fravær
Styremedlem
Leder Fotball
Vara 1
Vara 2

Hege Myhre Hegglund
Jan Inge Olsen
Lisbeth Haga
Martin Imsland

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte.
Ingen kommentarer
Vedtak
Godkjent.
2. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2012 - 2013 - kort gjennomgang og status
v/ Atle
a. Oppslaget i Levanger Avisa 23. aug - erfaringer og kommentarer
Viktig å få informasjonen ut til medlemmene våre og andre aktører.
Har bare mottatt positive henvendelser/kommentarer på oppslaget i avisa.
Nødvendig at vi får reaksjoner på det vi gjør og planlegger å gjøre.
Vedtak
Styret i hovedlaget skal være obs på å bruke anledningene vi får til å bruke aviser og
andre medier som informasjonskanaler.
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b. Hjemmesiden – kort om status Etter gjennomgang med PC-reparatørene 20. aug.
v/ Atle og Wenche
Leverandøren sliter med å få til koblingene. Bygd opp som en bok med mange sider,
alle sidene må kodes for at vi skal få gått inn å redigere.
Hver gruppe og hovedlaget skal ha hver sin side/boks med egen pålogging for å gjøre
endringer på sine sider.
Ikke akseptabelt at hjemmesiden ikke er operativ nå som høstsesongen er i gang.
Vedtak
Blir ikke betalt en regning før sidene er oppe og går.
Leder sa i møtet med PC-reparatørene at vi kan akseptere en regning på inntil kr
4000,- for merarbeid etter innspillene vi ga i forrige styremøtet. Merarbeidet må
spesifiseres.
Hvis PC-rep ikke gjør ferdig jobben sin snarest (august), får de halv betaling, og vi
finner noen andre som kan gjøre jobben.
c. Nytt medlemsregister - kort om status v/ Bjørn Tore
Kort gjennomgang av registeret, alle grupper (kasserere) har fått tilgang til
medlemsnett med passord.
Positive tilbakemeldinger om programmet og mulighetene fra de som har jobbet med
det i gruppene.
Ønsker egen nettadresse for medlemsregisteret for oppdateringer som skal gjøres.
Vedtak
Bjørn Tore fortsetter å lede dette arbeidet.
d. Klubbhus
Jan Inge kjenner til det som har vært diskutert som mulighet for klubbhus på Moan
med Fritidsparken, men han var ikke tilstede i styremøtet.
Vedtak
Følges opp i neste styremøte.
Styret fortsetter arbeidet med å få et nytt klubbhus på Moan. Enige om at det er best
for IL Sverre med et eget klubbhus
Må forberedes som sak til årsmøtet 2013. Ønsker frivillige til å gå inn i en
prosjektgruppe.
Tar med ideen om å bruke deler av dagens klubbhus på stadion i byen inn som del av
det nye.
Gruppeleder Sykkel og Fotball arbeider videre med tegningene. Bestiller oppmåling
fra kommunen og skissere noen løsninger. September er satt som frist.
e. Brønnøysundregistrene v/ Hege (nestleder)
IL Sverres organisasjonsnummer 993566888 i Frivillighetsregisteret (i
Brønnøysundregistrene).
Alle grupper med eget styre skal registreres.
Vedtak
Hege ansvarlig for hovedlaget.
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Gruppelederne må snarest sørge for oppdatering/nyregistrering av sine styrer i
Frivillighetsregisteret (i Brønnøysundregistrene). Dette gjøres via den enkeltes leders
ALTINN. Kontakt Hege ved behov for hjelp.
3. Kort økonomisk gjennomgang v/ Bjørn Tore
I dag bruker IL Sverre regnskapsprogrammene Duett og Sparebank 1 v/Heistad eller Ivar
Ness til å føre regnskap for alle gruppene. Kan ikke regne med at de som er valgt som
kasserer kan føre regnskap, men har behov for å få hjelp/råd av en regnskapsfører.
Vedtak
Bjørn Tore ansvarlig for videre arbeid.
Gruppelederne tar en prat med sine kasserere, og så følger kasserere i hovedlaget og
gruppene opp dette sammen.
Vi vil ikke kreve at gruppene skal bruke regnskapsfører til alt da dette er en utgift, men få
en gjennomgang/sikkerhet slik at det blir ført riktig.
Ønsker at alle går over til å bruke nettbank bedriftsløsningen til Sparebank1. Hovedlaget
og tennis bruker dette per dags dato. Må være forståelig når regnskapene blir lagt fram på
halvårsmøtet og årsmøtet.
4. Vår forståelse av samarbeidsavtalen med andre idrettslag i Levanger v/ Hege
(nestleder)
Saken er todelt: Vi må forholde oss til avtalen som er underskrevet 19.01.12, eller hvis vi
er uenige må avtalen revurderes.
Slik avtalen er utformet synes den å være skrevet og tilpasset utfordringene for Fotball og
Håndball, men den gjelder alle. For Turn, Tennis og Sykkel oppleves avtalen
uhensiktsmessig.
Det er uansett avgjørende at alle som trener og konkurrerer i IL Sverres regi er registrert
som medlem i et idrettslag, og at de betaler aktivitetsavgift til IL Sverre.
Vedtak
Styret vil vurdere å ta initiativ til å revidere avtalen når det har gått et år.
5. Forberede Halvårsmøtet 6. sep, v/ Atle og Kristin
Annonse i Levangeravisa 23.08.12.
Alle i styret oppfordres til å prøve og få medlemmer til å stille på møtet. Viktig å få
medlemmene engasjert i det som skjer og ligger av planer.
jfr Sverreloven §12. Årsmøtets oppgaver
Det holdes "halvårsmøter" hvert år innen utgangen av juni måned.
Halvårsmøtet behandler:
•

regnskapsoversikt for 1. halvår for samtlige grupper

•

revidert budsjett for 2. halvår for samtlige grupper

Vedtak
Kristin sender e-post til PC-reparatørene og får annonsen for halvårsmøtet lagt ut på
startsiden til IL Sverre.
Leder for hovedlaget og gruppene er ansvarlige for at halvårsregnskapene presenteres på
en forståelig måte. De velger selv om kasserer eller de selv vil fremføre regnskapet i
møtet.
Etter halvårsmøtets offisielle program vil leder gå gjennom satsingsområdene vi har.
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6. Krisehåndtering under arrangementer i regi av IL Sverre v/ Atle og Inge.
Gjennomgang av TdTs beredskapsplan som utgangspunkt. (Utsendt som sakspapirer til
møtet.)
Vedtak
Kommer tilbake til saken i senere møte.
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.
7. Fordeling av post og e-post (gjennomgå gmail)
Vedtak
Ingen viktig. Sekretær, kasserer og leder følger opp fortløpende.
8. Eventuelt
a. Neste møte:

3. oktober 2012 kl. 1900-2100
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

b. Sykkel: Har inngått ny sponsoravtale med NTE, og fornyet den med Black Design.
Vurderer å inngå en med Sykkelhuset også, men må sjekke at den ikke kommer i
konflikt med G-Sport og Adidas-avtalene. (Sjekkes med Tore Utler på G-sport).
Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for
hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.
Levanger 27.08.12
Kristin Bratli Samdal /Atle Busch
referenter
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