Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 21.08.13 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Tennis
Vara 1

Atle Busch
Bjørn Tore Røstad
Ragnhild Flatås
Rune Leirset
Espen Leirset stilte for
Jan Inge Olsen
Inge Johnsen
Lise Værvågen
Per Jarle Bolkan

Fravær
Nestleder
Leder Turn
Vara 2

Hege Myhre
Wenche H Johannesen
Martin Imsland

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
Espen ønsker at sakliste blir sendt fast også til vara.
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
• Styret ønsker at vi får en representant inn i Levanger Idrettsråd ved deres neste
årsmøte, samt stille med 3 delegater til årsmøtet.
• Viktig at alle leser igjennom referater etter styremøtene slik at en rekker å følge opp
det en skal i forkant av neste møte.
Vedtak
Referat godkjent.
2. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2013 - 2014 - gjennomgang av status og
videre arbeid v/ alle
a. Oppfølging etter årsmøtet 27. februar 2013 ved leder
•

Levanger Fritidspark, Moan .
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Status: LFK er invitert til å presentere sitt syn på utvikling av LFK og Moan på
kommunestyremøtet 25.09.13. Idrettslag som samarbeider med LFK om dette
er invitert til å delta sammen med LFK.
Konklusjon
Leder IL Sverre stiller.
Samt fra tennis; Lise, Sykkel; Inge.
Fotball bestemmer hvem fra fotball som skal delta.
•

NIF NTs godkjenning av ny Sverrelov
Status: Godkjent 25.06.13. Er lagt ut på hjemmesiden til IL Sverre.

•

Valgkomite
Status: Leder informerte valgkomiteen i e-post 13.08.13, og har tilbudt seg å
møte den for gjennomgang av oppgaven og forventningene.
Oppfølging:
Som følge av at vi fra 2014 skal kjøpe revisortjenester skal årsmøtet 2014 iht
Sverreloven § 15 (1) 10 d, fotnote 19 velge en Kontrollkomité med 2
medlemmer og 2 varamedlemmer. Leder tar dette med valgkomiteen.

b. Fotball v/ gruppeleder
Har mottatt kr 45 000 i støtte fra NTFK til ”ballleik” tilpasset forebyggende
folkehelsetiltak hvor pengene kommer fra. Arrangeres av Fotball i samarbeid med Frol
OS. 2.trinn. (Pilot)
Husk at idrettsskole også gir høyere tildeling av LAM-midler fra Idrettsrådet.
Kommentar fra Lise: Tennis vil gjerne være med på dette.
Espen: Må være på Frol.
Hovedtrener i LFK kommer inn som hovedtrener til fotballen.
Fabritius:950 000 for en femmerbane er overslaget fra Norconsult. Kommunen involverer
seg. Det er positivt, men dette er svært dyrt.
Fabritius legges inn i spillemiddelsøknad. Elberg blir utvidet som avlastningsbane med
egen femmerbane nærmest jernbanelinja.
Ukjent status på baneprosessen på Høgberget.
Kommentar Bjørn Tore: Kan dere ta mer kontroll over prosessen på Høgberget og i
Momarka?
Kommentar Atle: Ta kontakt med velforeninga for å presse fram prosessen.
Levangercup med 240 lag. Ca 150 000 i inntekt på dette arrangementet.
Ide fra Espen: Burde ikke Sverre arrangert en vinterfest for eksempel? Billetter á 300-400
kr x 6000 der Verdal idrettslag arrangerer.
Jan. og feb. Dugnadsinnsats. Kan hovedstyre sette ned en gruppe som skal tenke kreativt
rundt inntektsøkning. Trønderhallen. Legges på tider som ikke konkurrerer med andre
arrangement.
Kommentar Inge: I gamle dager ble dette gjort i Sverreregi, i Levangerhallen med Gluntan
Kommentar Atle: Kanskje Høstmøtet er en arena for å lansere denne ideen?
.
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Kommentar Bjørn Tore: I tillegg utnytter vi ikke den dugnadskraften og økonomiske
potensialet i de arrangementene vi allerede har. Fakkelnatta aktuell?
Lise: Kan Staup være en aktuell arena? Utekonserter.
Forslag:
Fotball ved Espen, utfordrer hovedlaget på å arrangere fest med trønderrock for et pent
økonomisk overskudd. Klubbhuskomiteen sitter på vent til Moan er avklart. Kan de ta en
slik oppgave? Leder følger opp.
c. Turn v/ gruppeleder
Ingen fra Turn møtte.
d. Sykkel v/ gruppeleder
Anlegg: Kommunen kjører løpet. Vi lar de få litt arbeidsro nå. Forslag til felles
pressemelding skal komme fra Kristin Nordberg. Sykkelforbundet har sagt ja til
velodromen, og stilt kravene for hvordan velodromen skal være. Kommunen skal gå
videre med tegningene. Når vi har en plan bør denne og info legges ut på nettsida vår slik
at det er mulig å følge med.
Kommentar Espen: Vi bør vite akkurat status, og har et berettiget krav om løpende
orientering.
Oppfølging
Inge kontakter kommunen og foreslår et møte angående status og framdrift, og om fylket
skal være med på dette møtet. Atle blir med på møtet.
Skal vi gi oppmerksomhet når noen av våre medlemmer oppnår flotte idrettslige
resultater? Jfr IL Sverres Anton Tunset fikk 11. aug sølv i ungdomsmesterskapet sykling
fellesstart.
Oppfølging
Gi en spontan oppmerksomhet. Legge ut dette på hovedstyrets nettside.
Markere slikt på årsmøtet.
Foreslå som årets idrettsnavn i Levanger.
Vi har rett til å ha en representant i styret i Tour de Tomtvatnet. For dårlig
kommunikasjon rundt arrangementet.
Oppfølging
Inge tar opp dette med TdT-styret. Leder IL Sverre vil også være med på evaluering.
e. Tennis v/ gruppeleder
Nesten halvert medlemstall, til 65 medlemmer.
Flere mixturneringer i løpet av sommeren. Vellykket
Levangerhallen 4 timer/uka til vinteren. Fredager fra klokka 1800-2200.
Frol OS-hallen mandager fra 1700-1900 til barna. Forsøk på å få med foreldrene også.
Ønsker også en innehall.
Brosjyren fra turn er kopiert over til tennis. Den er flott.
Forslag fra Espen. Gå i dialog med Frol OS og få de til å kjøpe inn og organisere
tennisbaner.
f. Nytt klubbhus v/ leder
• Nytt klubbhus. Status quo.
• Salg av det gamle klubbhus på Levanger stadion. Det er per post kommet inn et bud på
250 000 for det gamle huset. Nokså uklart hva de vil kjøpe, men tomta er ikke til salgs
for denne prisen.
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Konklusjon
Leder følger opp mot tilbyder. Avviser budet da vi ønsker samlet bud for huset og
tomta.
g. IL Sverre-tilhørighet – Verdigrunnlag og satsing på sosiale tiltak v/ Hege
Status
•
•
•

Plan for arbeidet med IL Sverres verdigrunnlag - uforandret.
Leie av Trønderhallen svømmehall 1-2 timer/mnd. IL Sverre-bading 1 gang per
måned. Heges innspill var sendt ut på forhånd.
Leie kinoen til Sverre-visning. Rune har undersøkt mulighetene, men tydelig at
kinoen ikke er vant til slike forespørsler – de vil ha stykkpris, ikke grupperabatt.

Oppfølging
• Arbeidet med IL Sverres verdigrunnlag følger Hege opp
• Leie av Trønderhallen svømmehall 1-2 timer/mnd. IL Sverre-bading 1 gang per
måned. Rune går i dialog med Berg, og tar saken.
• Leie kinoen til Sverre-visning. Fortsatt en god ide. Prøv å få til en gruppepris.
Juleforestilling? Rune følger opp.
h. Retningslinjer for IL Sverres hjemmeside og informasjonsbrosjyre for idrettslaget v/
Ragnhild
Ragnhild presenterte sine forslag.
Konklusjon
Bearbeides og følges opp av Ragnhild.
Retningslinjene legges ut på hjemmesiden snarest.
3. Status økonomi v/ Bjørn Tore
•

•
•
•

•

Status generelt
Hovedlaget er ca 50 000 i pluss.
Lån til turn som omtalt i tidligere styremøter er overført til turngruppen 1.august 2013.
Turn har skiftet kasserer.
Kjøp av revisortjenester. Prisoverslag 20 000 til 25 000 kroner. (Vandvik og BDO)
Søke midler til idrettsutstyr. Gruppene må sende søknad til sine særforbund. E-post
med informasjon er sendt ut i forhold til dette til alle gruppelederne fra Atle.
Overgang til nytt nettbasert medlemsregister felles for NIF?
Bytte fra Klubbadmin til Min idrett tas som sak eller brevsak når tilbud foreligger.
Bjørn Tore og Atle følger opp
Legge inn Min idrett som lenke på nettsida vår. Bjørn tore følger opp.

4. Forberede halvårsmøtet i 19. sep v/ Atle
• Annonsering er alt gjort på hjemmesiden vår.
• Bjørn Tore sender ut innvitasjon til alle medlemmer via medlemsnettet.
• Atle leder møtet
Hovedsak:
• Behandle regnskapet til Hovedlaget og gruppene (ikke revidert budsjett – budsjettet
ligger det til Årsmøtet å vedta for hele året) – Bjørn Tore koordinerer og leder denne
delen.
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Andre saker:
• De enkelte gruppenes og Hovedlagets aktivitet v/ gruppeledere og Atle
• Kort status på kjøp av revisortjenester v/ Bjørn Tore
• Medlemskontingent bør økes fra 2014 v/ Atle
Enkel servering. Atle ordner noe å bite i + mineralvann. Ragnhild tar med kaffe.
5. Gjennomgang av innkommet post ved leder
Gjennomgått og fordelt.
6. Eventuelt
• Per: Sverre-supporterutstyr savnes. Skjorter, flagg, capser. Kan noen ta saken? Verdal
og Gråmyra har slike firma, men Sverre-symbolet er vårt.
Oppfølging
Gruppene og Hovedlaget kan kjøpe inn og selge slikt utstyr når det er behov/ønske
o Men kjøper ikke inn store kvanta som havner på lager
o Og vi skal ha kontroll på bruken av IL Sverre-logoen! Det gjelder også når
sponsorer tilbyr gratis T-skjorter og lignende med trykk.
o Den originale IL Sverre S’en henger i klubbhuset. Inge tar bilde av den og
sørger for at den digitaliseres og gjøres tilgjengelig som fil for styret og
gruppene.
•

Neste møte: torsdag 17. oktober 2013 kl. 1900-2130
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad
•

Forslag til saker i neste møte
o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2013 - 2014
o Status økonomi v/ B T
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 28.08.13
Ragnhild Flatås/Atle Busch
Referenter
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