Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 17.10.13 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Turn
Vara 1

Atle Busch
Bjørn Tore Røstad
Ragnhild Flatås
Rune Leirset
Jan Inge Olsen
Inge Johnsen
Wenche H Johannesen
Per Jarle Bolkan

Fravær
Nestleder
Leder Tennis
Vara 2

Hege Myhre
Lise Værvågen
Martin Imsland

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat godkjent.
2. Etter Høstmøtet 19. sep v/ Atle
Erfaringer vi tar med oss – fungerte møtet etter hensikten?
• Det ble brukt for lang tid på regnskapene i møtet.
• Det ga for lite tid til diskusjon og meningsutveksling i forhold til det de frammøtte
tydeligvis ønsket.
• Det å skape en arena for diskusjon om klubben og aktivitetene er det som gir
engasjement. Dette må vi understøtte framover
Tiltak:
• Neste år har vi kjøpt revisortjeneste. Hovedstyret kan da behandle regnskapene og
revisors kommentarer før Høstmøtet, og Høstmøtet får kun hovedtrekkene fra
gruppenes og hovedlagets regnskap presentert i møtet.
• Høstmøtets hovedhensikt blir å være en åpen arena for meningsutveksling om
aktivitetene i IL Sverre og strategiske valg.
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3. 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
Status: LFK er invitert til å presentere sitt syn på utvikling av LFK og Moan på
kommunestyremøtet 25.09.13 – dette er utsatt til 20.11.13. 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.

•

Valgkomite
Status:
Ukjent
Oppfølging:
Atle sørger for at valgkomiteen legges ut som nyhetssak med oppfordring til alle
medlemmer om å ta kontakt med dem for å fremme forslag til de vervene som er
på valg ved årsmøtet 2014.

b. Fotball v/ gruppeleder
Status
Fotball har nå fått damelag!
Elberg:
Vurderer oppgradering av huset. Er i dialog med Levanger vel.
Fabritius:
Har nå kr 400.000,- til 5’er-banen.
Vil maks ha låne opptak kr 200.000,-. Vurderer støtteaksje til kr 500,Høgberget og Momarka:
Jobber fortsatt med kontakten
Oppfølging
o Se på muligheten til å sette i gang en egen kioskgruppe.
o Primært dekkes lånebehov internt i IL Sverre hvis mulig (jfr Turns lån til
fritståendegulv).
c. Turn v/ gruppeleder
Status
Nytt golv ikke klart.
Brukermøte Trønderhallen. Meget positivt og konstruktivt. Kommunen tar over drift
av Løa, låseproblematikk endrer seg til det bedre fordi det blir åpningstid, i stedet for
at dørene går i lås når vi er der, og at vi må ha dørvakt hele tiden.
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Har for få trenere. Økning i medlemsmassen.
d. Sykkel v/ gruppeleder
Status anlegg:
Møte med kommunen 11.09.13 og det neste blir 28.10.13
Status Tour de Tomtvatnet:
IL Sverre ønsker representant i styret i Tour de Tomtvatnet.
Midler til velodrom fra kulturdepartementet 2013, skriftlig tilsagn mottatt om 2
millioner kroner!
Oppfølging
Inge tar kontakt med TdT og avtaler et møte angående evaluering av TdT, og at IL
Sverres ønsker en representant i TdT-styret. Atle inviteres til møtet, men sykkel har
ansvar for prosess.
Etter styremøtet 21.08.13
• 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.
Oppfølging
Retningslinjer for bruk av logoen skal publiseres på hjemmesida til IL Sverre. Vi
avventer til vi har fila. Hovedstyret og gruppestyrene er de som kan godkjenne bruke
av logoen.
e. Tennis v/ gruppeleder
Status
Ingen møtte
f. Nytt klubbhus v/ leder
Status
Klubbhusgruppa har klargjort det som går an per i dag. Vi avventer ytterligere
møtevirksomhet til etter kommunestyremøtet 20. nov og evt oppfølging som tilsier at
Moan Fritidspark igjen begynner å fokusere på arbeidet med klubbhus på Moan. Å
igangsette arbeid med å arrangere en konsert for å skaffe inntekt til et evt klubbhus er
heller ikke hensiktsmessig når konkretiseringen er så vag som den er nå for
klubbhusets del. Å dra i gang dette vil kreve stor arbeidsinnsats, og motivasjonen for
dette vil først forventes komme når vi har en mer konkret plan.
g. IL Sverre-tilhørighet – Verdigrunnlag og satsing på sosiale tiltak v/ Hege og
Rune
Status
• Leie av Trønderhallen svømmehall 1-2 timer/mnd. IL Sverre-bading 1 gang per
måned v/ Rune
Trønderhallen v/ daglig leder har tilbudt IL Sverre å leie hele svømmehallen en og
en halv time, søndager etter normal stengetid (klokka 18). I tidsrommet har de
ansatt en hallvakt på huset fra før, og trenger da en badevakt i tillegg. Da tåles 5060 badegjester uten ekstra ressurser. Regner med at vi ikke kommer over det
antallet. Gjør vi det må vi sette på en ekstra. Det koster kr 600,- pr/time å leie
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•

svømmebassenget. Dvs. det skal være til treningsformål. Det sier vi at dette er.
Det betyr at leie for kr 900,- pr/time inkludert badevakt, altså kr 1.350,- hvis
halvannen time. Rent praktisk får alle gjestelenker ved ankomst og all betaling
blir fakturert.
Leie kinoen til Sverre-visning v/ Rune
Levanger kino har tilbudt IL Sverre å leie hele kinoen for privat framsyning av en
film for kr 6000,Oppfølging
Fotball vurderer å åpne opp RBK arrangementet for hele klubben, ikke bare
fotballgruppa, men det er for sent å gå ut med dette tilbudet til hele klubben i år.
Aktuelt fra og med neste år.
Kino: Bestille førpremiere på to filmer. En for de mindre, og en for ungdommene.
Har de tenkt å vise reisen til julestjernen ved julegatetenning i år også? Fredag
kveld ønsket. En klokka 1800 og 2000. Maxbeløp for oss er kr 8000,- totalt. Hvis
de ikke vil organisere kiosksalg så gjør vi det selv.
• Rune følger opp og inngår avtale med kinoen. Hvilke filmer avklares, og
setter dato.
• Rune lager også nyhetssak på hjemmesiden i form av et oppslag som kan
skrives ut og distribueres.
Svømming: Pilotprosjekt Sverre-svømming. Siste søndag i måneden aktuell.
Prøver ut to søndager før jul og deretter evaluering. 27.oktober og 24.november
aktuelle.
• Rune følger opp og inngår avtale med Trønderhallen.
• Rune lager også nyhetssak på hjemmesiden i form av et oppslag som kan
skrives ut og distribueres.
• Atle tar matansvar første kveld (brød, pålegg og melk)
• Ragnhild (eller skaffer en annen) tar matansvar andre kveld (brød, pålegg
og melk).

h. Retningslinjer for IL Sverres hjemmeside og informasjonsbrosjyre for idrettslaget v/
Ragnhild
Status
1. Folderen. Forslag til tekst (unntatt fotball) er klar for oversending til Johan Arnt som
tar på seg utforminga. Skal gjøre et nytt framstøt i forhold til fotballgruppa i dag og i
morgen, men førsteutkast til folder med illustrasjoner ble ikke ferdig til dagens
styremøte.
2. Hjemmesiden.
Endringer i nettsidestruktur og system. Thore Jensen vil sende meg forslag til fornying
av avtale om nettside, med Jensen Media, fordi den gamle går ut ved årsskiftet. Han
kunne også fortelle at "Control 3" er historie, fordi utvikleren hans har sagt opp, og har
begynt å jobbe hos Smart Media på Verdal. Han har imidlertid i samarbeid med Smart
Media konvertert til "Word Press", og legger om nettsidene våre til dette systemet med
mindre vi opponerer. I følge Jensen selv er dette et program med større muligheter.
Selv har jeg ikke satt meg inn i det ennå. Selve omleggingen koster oss selvfølgelig
ingenting, "årsavgift" (support osv.) blir den samme, og Jensen Media tar det fulle
ansvaret for omleggingen. Den kan han gjøre i løpet av ei uke, og omleggingen kan
starte når som helst, uavhengig av kontraktene med ham. Om nødvendig tar Jenssen
opplæring med oss på nytt, men han mente at Word Press er langt mer brukervennlig
og enklere å bruke enn Control 3. Det vil spesielt bli en bedre og enklere
bildefunksjon. Nettsidene vil ha samme oppbygging utseendemessig.
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Vi har hatt god erfaring med sidene så langt, kun mindre smårusk er erfart. Om Jensen
holder ord så er det kun fordeler og ikke ulemper med omleggingen. Siden vår vil bli
bedre passet på i forhold til virus og hacking, og vi får bedre support. I stedet for 1
person til å svare på spørsmål, har smart Media mange ansatte. Flere og avanserte
funksjoner. Har spesielt bedt om A) digitalt kontaktskjema, B) bildegallerifunksjon,
og C)aktivitetskalender på hovedsiden. (Bildegallerifunksjon er med i det nye
systemet).
Hjemmesiden er nå oppdatert med retningslinjer for personvern (Ligger på
hovedlagets hjemmeside under Medlemsskap). Viktig at dette gjøres kjent for de som
har anledning til å legge ut stoff på hjemmesidene.
Veiledningsheftet om bilder av barn på nett ble delt ut til gruppene.
Oppfølging
1. Folderen
IL Sverre vil ha brosjyren digitalt slik at vi kan oppdatere den selv f.eks etter
årsmøtene 2014.
2. Hjemmesiden
Kontrakten med Jensen Media fornyes med det å gå over til Word Press (i stedet
for Control 3). Vi ønsker å ha følgende nye funksjoner:
o digitalt kontaktskjema
o bildegallerifunksjon, og
o aktivitetskalender på hovedsiden.
Ragnhild kvalitetssikrer kontrakten før den underskrives av styret i neste styremøte
Gruppene må sørge for at de som legger ut stoff følger retningslinjene for
personvern som nå er lagt ut.
4. Status økonomi v/ Bjørn Tore
Status
• Økonomien til hovedlaget. Fortsatt 50 000 i pluss.
• Fra møtet med DnB om sponsormidler 17.10.13.
• Overgang til nytt nettbasert medlemsregister felles for NIF – bytte til Klubben online
og Mysoft for Turn. Bjørn Tore styrer overgangen, men endringen er vedtatt av
hovedstyret.
• Løa lagt inn i Innboforsikringa for hovedlaget.
• Bjørn Tore foreslår å fordele IL Sverres penger på 2 banker, om det skulle komme en
økonomisk krise. Dette kan settes i forbindelse med sponsorskifte.
Oppfølging
Gruppene har ikke anledning til å inngå bindende avtaler med sponsorer som har virkning
ut over egen gruppe, uten at hovedlaget har godkjent det. Dette gjelder alle avtaler som
legger føringer for hovedlagets mulighet til å inngå sponsoravtaler eller på noen måte
legger andre føringer for hovedlaget eller de andre gruppene.
5. Gjennomgang av innkommet post ved leder
Gjennomgått og fordelt.
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6. Eventuelt
•

Neste møte: Torsdag 28. november 2013 kl. 1900-2130
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad
•

Forslag til saker i neste møte
o
o
o
o
o

Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2013 - 2014
Grovplan for årsmøtene 2014
Sponsoravtaleforslag fra DnB
Status økonomi v/ B T
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 18.10.13
Ragnhild Flatås/Atle Busch
Referenter
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