Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 21.11.12 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Kasserer

Leder Turn

Atle Busch
Hege Myhre
Bjørn Tore Røstad
Espen Leirset (nestleder)
stilte for Jan Inge Olsen
Olav Dehli
Inge Johnsen
Kirsti Johannesen (sekretær)
stilte for Wenche H Johannesen

Fravær
Sekretær
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Turn
Vara 1
Vara 2

Kristin Bratli Samdal
Hege Myhre Hegglund
Jan Inge Olsen
Wenche H Johannesen
Lisbeth Haga
Martin Imsland

Leder Fotball
Leder Tennis
Leder Sykkel

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referatet ble godkjent.
2. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2012 - 2013 - gjennomgang av status og
videre arbeid v/ Atle
a. Gruppeleder Fotball v/ Espen (Jan Inge)
Positive signaler fra kommunen ved Haugnes til Fotballs plan og forslag til mulige
løsninger. Bare forberedende møte, ikke vedtak.
• starte arbeid på Leira (lite nærmiljøanlegg)
• kunstgressbane på Moan Håper på 11-bane i løpet av neste år.
• nærmiljøanlegg/ ballbingeprosjekt på Fabritius (kostnad ca 200 000), prioritert
før Leira. Ballbinge er i praksis en 5-er-bane.
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•

Ny Frol-rektor vil stenge veien forbi skolen. Da er det uhensiktsmessig å ha en
bane på Leira. Kan gå lang tid å vente på hva som skjer med veien. Ønsker å
bygge bane (7-er) i stedet for å vente lenge på avklaring angående veien.

Andre muligheter: Samarbeide med SFO for å aktivisere ungene der. Planer om
forskningsprosjekt om forebygging av fedme blant barn; samarbeid mellom HiNT,
HUNT, Helse Midt-Norge, Levanger og Verdal kommune.
Innvandrere og integrering: Midler å hente
Tennis interessert; for eksempel låne ut utstyr.
Kan ungdommer få ansvar for å aktivisere ungene?
Vi ønsker å ha et godt forhold til skolene som sogner til IL Sverre.
b. Sykkel v/ Inge
Velodrom: Mandag reiser Haugnes, sammen med rep. fra fylkeskommunen, til Oslo i
møte med departementet og sykkelforbundet. Avklaring; def. Nærmiljøanlegg,
regionalt anlegg eller nasjonalt anlegg.
Arbeidet med velodromen går som planlagt.
c. Turn v/ Kirsti (Wenche)
Løa: Turn venter utålmodig. Skal opp i formannskapet. Tror vi har Løa etter jul.
Idrettsrådet var klare på at de går for dette fullt og helt. Skal opp i Idrettsrådets møte
med idrettslagene 22. november.
Tror vi skal få disp. på ettermiddag/kveld og helger. HiNT på dagtid. I tillegg tenkes
det at Frisklivsentralen skal inn.
d. Tennis v/ Olav
Ikke så mye nytt siden sist.
Stillstand på hallplanlegginga. Prøve å få mer trykk på nyåret.
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).
Mosling/Fritidsparken Moan har uttalt at et klubbhus bør ligge i skråningen opp mot
bensinstasjonen.
I stadionavtalen står det at kommunen skal regulere inn våre planer for klubblokale.
Ønsker å knytte til oss en arkitekt for god prosjektering og økonomisk kalkyle.
Gruppene ønsker ikke å bidra økonomisk i bygging.
Foreslår å tenke på å bygge hybler i tilknytning til klubbhus. Stabil inntekt.
Vedtak
Mandatet for prosjektet ble vedtatt.
Prosjektgruppe, medlemmer:
Sykkel: Bjørn Kåre Reinås,
Fotball: Morten Heggås,
Turn: Lasse Kjønstad,
Tennis: Odd Gunnar Saksvoll,
Hovedlaget: Atle Busch,
Atle kaller inn til første møte.
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Må ha bruksbehovet fra gruppene klart før vi går til arkitekt. Gruppene utarbeider
dette før jul!
f. Forberede salg av tomta dagens klubbhus står på ved stadion i sentrum v/ Inge og Jan
Inge
Møte f.k. mandag. Alternativet: Sette det bort til en megler.
Har en interessent til å kjøpe huset. Ønsker vi å ha med oss huset; dvs. rammen, til nytt
klubbhus?
g. Hjemmesiden v/ Atle (Kristin)
Fungerer det ok å legge inn etter opplæringen?
Nei. Selv styrereferatene i 2012 er ikke lagt ut, og to av gruppene har ikke startet aktiv
bruk av sidene. Sida brukes ikke/lite. For tungvint. Upraktisk. Må sende det som skal
legges ut til PC-reparatørene. Blitt rotet bort bilder og rotte oppfølging fra firmaet.
Vedtak
Styret er Ikke fornøyd med siden og bruken av denne. Skyldes at løsningen oppleves
for vanskelig. Gruppe bestående av Espen, Kristin, Lars Østraat (tennis) og Atle
vurderer oppsigelse av kontrakt og har fullmakt til å gjøre det.
Haster å få en hjemmeside som fungerer.
3. Status økonomi v/ Bjørn Tore
Ligger på pluss. Jobbet godt på medlemssiden. Lagt inn og fakturert. Mer kontroll enn vi
har hatt før. Ca 1200 medlemmer. Tror det mangler ca. 100. Prøve å få inn ca 40 000 i
utestående medlemskontingent. Purring/felles mail via medlemsnett. Imidlertid mye feil i
listene/mailadresser. Klubben sparer mye penger på nytt medlemsregister.
Må kjøre ut krav om neste års kontingent etter årsmøtet, i og med at årsmøtet skal vedta
kontingent gjelder for inneværende år.
Gjenstående inntekt: Momskompensasjon.
Bjørn Tore delte ut forslag til fordelingsnøkkel (fra momskompensasjon).
Vedtak
Fordelingsnøkkelen for momskompensasjon blir slik:.

Gruppe	
  
Fotball	
  
Levanger	
  Cup	
  50%	
  
Sykkel	
  
Turn	
  
Tennis	
  
Hovedlag	
  

Prosent	
  
49,18	
  %	
  
6,99	
  %	
  
7,75	
  %	
  
22,56	
  %	
  
4,13	
  %	
  
9,38	
  %	
  

Temaet sponsorer aktualiseres når vi snakker om nye anlegg både i sykkel, turn og fotball.
Bjørn Tore drøfter saken videre i møte sammen med kassererne i gruppene. Melder
tilbake til styret hva de anbefaler.
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4. Folder for idrettslaget v/ Wenche
Vedtak
Utsettes til neste møte pga Wenches fravær.
5. Innkalling til samarbeidsmøte for idrettslagene i Levanger kommune i januar 2013 –
forslag til saker v/ Atle
Levanger idrettsråd må komme på banen. Sikre at de jobber for oss, opp imot kommunen
og fylkeskommunen. Vi bør jobbe for tettere kontakt med Levanger Idrettsråd.
Vedtak
Atle oppfordrer Levanger idrettsråd til å kalle inn idrettslagene og avklare behov for
revisjon av samarbeidsavtalen som ble inngått januar 2012.
Inge sjekker opp imot NIF-loven og Levanger idrettsråd angående hvor mange
medlemmer IL Sverre skal ha i Levanger idrettsråd. I Sverreloven står det at IL Sverre
skal ha to medlemmer i Levanger idrettsråd, men per i dag har vi ingen, og har ikke hatt
det på lang tid.
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.
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
Gruppene pålegges å ha en kriseberedskapsplan ved større arrangementer. Basert på TdTs
beredskapsplan.
Atle tilbyr seg å bistå ved utarbeidelse av plan.
7. Fastsette tidspunkt og evt saker utenom faste for årsmøtene i gruppene og
hovedlaget v/ Atle
Årsmøter i gruppene avholdes første halvdel av februar, tidspunkt bestemt til neste
styresmøte. Årsmøtet avholdes siste halvdel av februar (ikke uke 8 pga vinterferie).
a. Gruppenes årsmøter v/ gruppeledere
Gruppene legger sine årsmøter til begynnelsen av februar 2013. (Vinterferien er i uke
8, 18.-22. feb. 2013).
Vedtak
Datoer:
Fotball:
Sykkel:
Turn:
Tennis:

….02.13 (avklares snarest)
12.02.13
29.01.13
06.02.13
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b. IL Sverres årsmøte v/ Atle
Spesielle saker – ikke ordinære årsmøtesaker, skal behandles i styrets møte i januar.
Mulige saker:
• nytt klubbhus, presentasjon av prosjektets mandat og planer
• samarbeidsavtaler med andre klubber (om overganger og fordeling av aktivitet)
• Sverreloven revideres
• Konkrete planer fra gruppene som bør vedtas eller forelegges årsmøtet.
Vedtak
Årsmøtet for Hovedlaget legges til 27. feb 2012 kl 1800.
Sted: Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad (hvis vi får lov?)
c. Medlemmer til valgkomiteen
Jfr tidligere vedtak om et medlem fra hver gruppe utgjør valgkomiteen. En fra hver
gruppe kommer med et navn til neste møte.
Vedtak
Fotball:
Sykkel:
Turn:
Tennis:

Ivan Samdal
Anders Stavrum
Kyrre Skjetne
Lise Værvågen.

Valgkomiteen konstituerer seg selv.
Tilbakemelding fra valgkomiteen gis til styret i forkant av neste styremøte.
8. Fordeling av post og e-post v/ Kristin
Noen som har fremmet forslag til kandidat til Årets ildsjel og Klubben i vårt hjerte? (jfr epost alle mottok fra leder 4. nov)
Post er fordelt.
9. Eventuelt
a. Neste møte:

23. januar 2013 kl. 1900-2130
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad (hvis vi får lov?)

b. Forslag til saker i neste møte
1. Informasjon om Idrettsrådet i Levanger v/ leder Per Otto Røiseng
2. Samarbeidsmøtet for idrettslagene i Levanger kommune –v/ Atle eller levanger
idrettsråd
3. Status satsingsområder – status og nytt
4. Forberedelse til årsmøtet 2013, ekstraordinære saker og valgkomite
Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for
hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.
Levanger 26.11.12
Hege Myhre /Atle Busch
referenter
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Sak	
  2.e	
  IL	
  SVERRE	
  –	
  prosjekt	
  Nytt	
  klubbhus	
  
Mandat for prosjektgruppe
Klubbhuset til IL Sverre ved stadion i Levanger Sentrum er ikke egnet for bruk der det står
nå. Idrettslaget har behov for et lokale som ligger i tilknytning til et området der idrettslaget
også har aktivitet.
Klubbhuset har stor affeksjonsverdi for mange av IL Sverres medlemmer.
IL Sverre ser for seg økt aktivitet lagt til anleggene på Moan (tennisbanene, velodrom,
kunstgressbaner). Turn har Løa på Røstad som basishall.
Fakta	
  
• Idrettslaget	
  har	
  ikke	
  lengre	
  rettigheter	
  til	
  bruk	
  av	
  stadion,	
  og	
  følgelig	
  ingen	
  
aktivitet	
  der.	
  	
  
• I	
  dag	
  brukes	
  huset	
  til	
  møter,	
  lager	
  og	
  samlingspunkt	
  i	
  hovedsak	
  knyttet	
  til	
  
Sykkelgruppa.	
  
• IL	
  Sverre	
  er	
  eier	
  av	
  både	
  huset	
  og	
  tomta	
  det	
  står	
  på.	
  	
  
• Kommunen	
  har	
  forkjøpsrett	
  til	
  tomta.	
  
• En	
  interessent	
  har	
  meldt	
  seg	
  for	
  mulig	
  kjøp	
  av	
  klubbhuset.	
  
• Fotball	
  eier	
  et	
  eget	
  klubbhus	
  på	
  Elberg	
  som	
  står	
  på	
  festet	
  kommunal	
  grunn.	
  
• Fotball	
  leier	
  i	
  dag	
  kontor	
  på	
  Trekanten.	
  
	
  
Mandat	
  
IL Sverres årsmøte 2013 skal godkjenne prosjektet Nytt klubbhus.
Målet er at klubbhuset skal tas i bruk i løpet av 2014.
	
  
Prosjektgruppa	
  skal	
  innen	
  IL	
  Sverres	
  halvårsmøte	
  2013:	
  
1. Utrede	
  IL	
  Sverres	
  behov	
  gjennom	
  kartlegging	
  av	
  gruppenes	
  og	
  hovedlagets	
  behov	
  og	
  
ønsker	
  
2. Utarbeide	
  et	
  foreløpig	
  budsjett	
  for	
  byggingen	
  av	
  nytt	
  klubbhus	
  herunder	
  	
  
• Definere	
  hva	
  som	
  må/bør	
  utføres	
  av	
  profesjonelle	
  og	
  hva	
  som	
  kan	
  utføres	
  i	
  form	
  
av	
  dugnadsarbeid	
  
• Avklare	
  finansieringsmulighetene	
  for	
  byggingen	
  
• Avklare	
  mulig	
  sameie	
  og/eller	
  sambruk	
  med	
  andre	
  aktører	
  
3. Estimere	
  årlige	
  driftsutgifter	
  og	
  kartlegge	
  evt	
  utleiemuligheter	
  
4. Utarbeide	
  forslag	
  til	
  retningslinjer	
  for	
  bruk	
  av	
  klubbhuset.	
  
	
  
Styringsgruppe	
  
Hovedlaget	
  utgjør	
  styringsgruppe.	
  	
  
Prosjektgruppa	
  rapporterer	
  til	
  hvert	
  styremøte.	
  
	
  
Prosjektgruppe	
  
Fra	
  
Navn	
  
E-‐postadresse	
  
Mobil	
  
Turn
Lasse Kjønstad
lasse.kjonstad@grilstad.no 90093420
Sykkel
Bjørn Kåre Reinås
breinaas@gmail.com
48113962
Tennis
Odd Gunnar Saksvoll
95216897
Fotball
Morten Heggås
93013394
Hovedlaget v/styret
Atle Busch
atle.busch@ntebb.no
90859175
Prosjektgruppa	
  konstituerer	
  seg	
  selv.	
  Det	
  skal	
  utpekes	
  prosjektleder,	
  nestleder	
  og	
  
sekretær.	
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