Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 12.06.13 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Kasserer
Sekretær
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Turn
Leder Tennis

Atle Busch
Hege Myhre
Bjørn Tore Røstad
Ragnhild Flatås
Jan Inge Olsen
Inge Johnsen
Wenche H Johannesen
Lise Værvågen

Fravær
Styremedlem
Vara 1
Vara 2

Rune Leirset
Per Jarle Bolkan
Martin Imsland

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Informasjon om Idrettsrådet i Levanger v/ leder Per Otto Røiseng
Generell info, og hva slags samarbeid Idrettsrådet ønsker og forventer fra idrettslagene i
kommunen.
Herunder plan for samarbeidsmøte for idrettslagene i Levanger for evaluering og evt
endring av dagens samarbeidsavtale.
Konklusjon
• Røiseng e-poster søknadsskjema til Atle angående midler til idrettsskole. Espen
Leirseth skal sette seg inn i dette. Tre idretter slår seg sammen, og dette utløser midler.
Ta kontakt med Marit Veske i Idrettsrådet for mer informasjon.
• Idrettstipendet. Alle kan foreslå nominasjoner. (15 000 kr til utøveren)
• Alle bør sjekke ut idrettsrådets nettside www.levangeridrett.no. Ragnhild sjekker om
lenka ligger på nettsida vår/legger ut.
• Valgkomiteen for idrettsrådet er Lars Heirsaunet, Bjørn Stakseth og ? Hovedlagets
styre kan og skal melde inn kandidat. Frist: Desember 2013. Valgkomiteen i
Idrettsrådet får via Røiseng signal om at de gir oss tydelige beskjed om forhold knyttet
til valg av representanter og innmelding av kandidater.
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2. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat godkjent
3. Folder for idrettslaget v/ Wenche
Turn har laget en egen folder.
Anbefaler:
Først definer hvem som er målgruppa.
Nye landsmenn? Ikke ta for gitt at alle vet hvem IL Sverre er.
Maks et A4-ark som brettes i 2.
Lag en nedlastbar folder i PDF som ligger på hjemmesida vår. Samle og kortfatte
informasjonen som allerede ligger på hjemmesida vår, basert på Sverreloven.
Få barna til å dele ut i postkassene i hjemmeområdet.
Konklusjon
Ragnhild lager et forslag til neste styremøte i dialog med leder for Fotball, Turn, Tennis
og Sykkel. Fint om vi bruker tegningene på hjemmesida som illustrerer gruppene.
4. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2013 - 2014 - gjennomgang av status og
videre arbeid v/ alle
a. Oppfølging etter årsmøtet 27. februar 2013 ved leder
•

Status Levanger Fritidspark, Moan etter møte 4. juni.
LFK tok initiativet. Deltakere fra Fritidsparken – Frol – Sverre – LFK. Ønske
om mer aktivitet på Moan 20.juni 2013. Berg eiendom har sagt at de er villige
til å tegne en plan for området. Da kan debatten om form begynne. Fortsatt
samarbeid mellom disse lagene viktig for å få til realistiske planer.

•

NIF NT har kommet med kommentarer til vårt forslag til ny Sverrelov –
hvordan imøtekommer vi disse?
Vedtak
Korrigere der hvor NIF har bedt oss om det.
Atle lager et forslag som sendes til styret for innspill før det fremmes NIF NT
for godkjenning. Halvårsmøtet blir heretter hetende Høstmøte, og vi følger
NIFs kommentar om at det også med skal skilles fra årsmøtet mht krav til
gjennomføring og innhold – vi legger inn at det er et åpent medlemsmøte
Hovedlagets styre gjennomfører og leder hvor regnskapet for Hovedlaget og
gruppene er det som skal behandles som fast sak.
Å heller lage en egen organisasjonsplan slik NIF NT foreslår må avvente til
etter at verdidebatten er i havn i IL Sverre og da vil vi ha det som sak på
årsmøtet – antageligvis årsmøtet i 2014.

• Valgkomite og flaggbærere
Andre verv
(Hovedlagets styre oppnevner en fra hver gruppe –
Valgkomite valgkomiteen konstituerer seg selv med leder)
Tennis Wenche P. Dehli
95293926
Fotball Lars Tarjei Voll
99032578
Sykkel Asgeir Persøy
48234442
Turn Ingrid Øfsti
95831697

wenche.p.dehli@hnt.no
lars-tarjei.voll@ntfk.no
asgeirp@hotmail.com
ingrid@herje.no
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Flaggbærere Går på rundgang mellom gruppene.
Turn
Sykkel
Fotball
Tennis

2012
2013
2014
2015

Konklusjon
Atle oversender oversikten til valgkomiteen, og ber de sette et møte for gjennomgang
av oppgaven og forventningene.
b. Fotball v/ gruppeleder
Utstyrsmessig alt på plass. Utgiftene er økt betraktelig. 250 000 mer i utgifter som følge
av dette! Halsteinbanen og Høgberget klar till høsten.
Fabritiusbanen uavklart. Bevilget penger til grunnundersøkelser til Leirabanen.
c. Turn v/ gruppeleder
Leieavtale ved Løa i havn.
Lån rentefritt fra Hovedlag til Turn innvilget etter avklaring med kommunen om ok.
Hovedlag avventer utbetaling til henvendelse fra Turn.
d. Sykkel v/ gruppeleder
Venter på møte med departementet angående standard velodrom, pilot, som vil løse ut
midler. God framdrift.
Ikke underskudd i år.
e. Tennis v/ gruppeleder
Kurs for barn annonsert på skolene. Tennisens dag, og åpent hus gjennomført.
Mix-tennisturnering til helga.
Sikret oss innetrening til vinteren. Levanger-hallen fredager for voksne, og Frol OS for
barna. Ønsker et helårstilbud for de nyrekrutterte slik at de ikke begynner på nytt hvert år.
Tennisbanene leid ut til studentene og Trondheim tennis for en symbolsk sum.
Opplever nedgang i medlemstall.
f. Nytt klubbhus v/ leder
•
•
•

Levanger kommunes åpne møte 7. mai om videre bruk av Levanger stadion
Nye medlemmer i prosjektgruppa er Sissel H. Hegdahl og Heidi Trondstad
Papirer for oppmåling av tomta klubbhuset står på ble levert inn for behandling i
kommunen 27. mai.

LHK ønsker å dele klubbhuset med Sverre på Moan. Mulig også Fritidsparken.
Innspill fra tennis: Behov for sanitæranlegg på Moan ved tennisbanene.
g. IL Sverre-tilhørighet – Verdigrunnlag og satsing på sosiale tiltak v/ Hege
Fra referatet etter forrige møte
Målet er få opp IL Sverre-tilhørigheten
• informerer om plan for arbeidet med IL Sverres verdigrunnlag.
• kan få en ordning med Trønderhallen om leie av svømmehall 1-2 timer/mnd. IL
Sverre-bading 1 gang per måned.
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Konklusjon
• Arbeidet med verdigrunnlaget kan starte i gruppene. Prosessen for å
• Håper å få dra i gang Sverre-bading fra og med august – senest september. 300
kroner per time i følge idrettspolitisk plan, minst en gang i måneden gjennom hele
året, med mulighet for å servere kveldsmat.
5. Status økonomi v/ Bjørn Tore
•

Status generelt
Hovedlaget 15 000 i overskudd, fått inn 100 000 i medlemskontingent.
Hovedstyret forventer at gruppene tar avsjekk på at det er betalt
medlemskontingent for alle utøvende medlemmer snarest.

•

Kjøp av revisortjenester
Konklusjon
Utsettes til neste styremøte.

•

Overgang til nytt medlemsregister nett felles for NIF? Oppfølging mot NIF etter at
Turn er pålagt å ta i bruk medlemsdatabasen MySoft som medlemsregister av eget
særforbund NGTF.
Fra: Storjord, Svein [mailto:Svein.Storjord@idrettsforbundet.no]
Sendt: 11. juni 2013 14:38
Til: 'bj-t-roe@online.no'
Kopi: Torp, Gry; Bakke, Kjetil A.
Emne: VS: REGISTRERING AV RIKTIGE OPPLYSNINGER FØR TILKNYTNIG TIL MEDLEMSSYSTEMET
MOSOFT
Hei
Vi er kjent med beslutningen til Gym og Turn og deres innføring. Videre ser vi at dette ikke er en god løsning for
fleridrettslag med flere ulike særidrettsgrupper.
Det er utarbeidet en forskrift ifm. med nye krav til føring av medlemsregister, og retningslinjene til denne forskriften er i
prosess. Når disse er på plass etter sommeren vil de bli kommunisert til hele idrettsorganisasjonen, men særforbundene er
kjent med at det kommer krav.
De relativt få særforbundene som har egne løsninger for medlemsadministrasjon må integrere sine løsninger med idrettens
sentrale medlemsregister innenfor frister som vil bli gitt.
Dersom IL Sverre tar i bruk KlubbAdmin kan hovedlaget og øvrige grupper benytte løsningen fullt ut. Når Gym og Turn
har integrert sin løsning med idrettens felles løsninger, vil turngruppens medlemmer også fremkomme i KlubbAdmin
ettersom alle data da ligger i et felles register. Uansett hvor en endring gjøres, for eksempel av adresse, vil dette automatisk
vises på begge steder.
Utfordringen er i perioden inntil Gym og Turn har integrert sine data mot sentral database, dersom hovedlaget starter bruk
av KlubbAdmin tidligere.
Dersom hovedlaget skal fakturere sin kontingent fra KlubbAdmin må alle medlemmer finnes i løsningen. I så fall vil Gym
og turn gruppen få dobbeltarbeid ift. vedlikehold av data på to steder. Vi vil anta at gym og turngruppen vil kreve inn sin
treningsavgift gjennom systemet fra Gym og Turn selv om dette trolig vil innebære at medlemmene da må forholde seg til at
innkrevingen fra gruppa skjer på ulikt vis fra kravet fra hovedlag. I KlubbAdmin har hovedlaget mulighet for å stille krav
om at kontingent skal være betalt før en betaler treningsavgift, men denne muligheten vil da bortfalle for gym- og turn
medlemmene (om hovedlaget skulle ønske å bruke denne funksjonaliteten).
Vi håper ovenstående klargjør forholdet.

Konklusjon
Resultatet inntil videre blir at turn gruppen må registrere sine medlemmer i to
system. Vi som klubb kan ikke nekte turn gruppen å ta i bruk Mysoft. Men alle
særforbund må integrere sine løsninger med idrettens sentrale medlemsregister
KlubbAdmin innen tidsfrister senere.
Den nye løsningen fra idrettsforbundet KlubbAdmin skal bli ferdig til høsten,
oktober?
Da må vi i klubben sette oss inn i den løsningen, og vurdere om vi skal gå for den
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løsningen i stedet for Medlemsnett. Det kan være slik at vi må ta i bruk
KlubbAdmin innen en tidsfrist.
•

Fordeling av midler fra G-sportsavtalen (i overkant av kr 51.000 er mottatt – stor
økning fra fjorårets ca kr 39.000).
Vedtak
Kr 35 000,- skal til Fotball. Resterende fordeles etter vedtatte fordelingsnøkkel til
de tre andre gruppene og Hovedlaget.

6. Forberede halvårsmøtet i sep – mulige datoer 5. eller 19. sep v/ Atle
Annonsering
Sted
Andre saker enn faste? F.eks dra i gang verdidebatten, og/eller organisasjonsplan IL
Sverre?
Konklusjon
Møtedato blir 19. september.
Hovedsak: Behandle regnskap (ikke revidert budsjett – budsjettet ligger det til
Årsmøtet å vedta for hele året)
7. Gjennomgang av innkommet post ved leder
Gjennomgått og fordelt
8. Eventuelt
• Neste møte:

•

21. august 2013 kl. 1900-2130
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Forslag til saker i neste møte
o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2013 - 2014 - gjennomgang av status
og videre arbeid v/ alle
- IL Sverre tilhørighet – Svømmetilbud til medlemmer v/Hege
- IL Sverre vedier v/ Hege
o Forberede Høstmøtet i sep – 19. sep v/ Atle
o Etiske retningslinjer for IL Sverres hjemmeside og informasjonsbrosjyre v/
Ragnhild
o Status økonomi v/ B T
- Kjøp av revisortjenester
o Gjennomgang av post v/ leder

Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for
hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.
Levanger 14.06.13
Ragnhild Flatås/Atle Busch
Referenter
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