Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 28.11.13 kl 1830-2130
Tilstede:
Leder
Kasserer
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Turn
Vara 1

Atle Busch
Bjørn Tore Røstad
Rune Leirset
Jan Inge Olsen
Inge Johnsen
Ann-Kristin Aksnes for
Wenche H. Johannesen
Per Jarle Bolkan

Fravær
Nestleder
Sekretær
Leder Tennis
Vara 2

Hege Myhre
Ragnhild Flatås
Lise Værvågen
Martin Imsland

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
Kl 1830-1930 – da er også andre fra gruppenes styrer velkomne som deltakere
1. Møte med Mari Ann Landsem Melhus, Idrettsfaglig leder i Nord-Trøndelag Idrettskrets
Informasjon om "Prosjekt ungdomsidrett" UNGDOMSLØFTET
Onsdag 30. Oktober 2013 15:15 mottok vi denne e-posten:
Hei!
Vi i Nord-Trøndelag Idrettskrets ønsker å starte opp et ungdomsprosjekt i samarbeid
med fler idrettslag i fylket for aldersgruppen 13 – 19 år.
Vi trenger et « UNGDOMSLØFT» i fylket!
Frafallet i ungdomsidretten er i dag dramatisk, og vi ønsker å bidra til å snu denne
utviklingen. Dette ungdomsprosjektet skal tuftes på et lavterskeltilbud der aktiviteten
skal preges av lek, trygghet, trivsel og mestring.
De aller fleste ungdommene slutter med organisert idrett fordi det blir for alvorlig, for
stort prestasjonsfokus og at det rett og slett ikke er gøy lenger.
Vi/jeg ønsker å komme i dialog med klubber som kan tenke seg å delta i et slikt
Side 1 av 9 sider

prosjektarbeid. Meningen er at vi sammen kan utveksle ideer og erfaringer til å utvikle
en plan der vi kan stimulere flere ungdommer til å være fysisk aktive lengst mulig.
Jeg kan komme på besøk til klubben på et styremøte der vi kan diskutere dette.
Jeg kan sammen med dere bidra med ideer og inspirasjon til hva og hvordan.
Det vil bli mulighet for å søke om tilskudd for dere som deltar og setter i gang
aktivitet. Noe i samme gata som utviklingsavtalene vi har hatt tidligere med
prosjektet» Norges Sprekeste Fylke»
Det finnes allerede mange gode eksempler rundt omkring i klubbene i NordTrøndelag. Fint om vi kan lære av hverandre slik at flest mulig idrettslag finner gode
løsninger for å starte opp idrettstilbud for «alle»
Håper å høre fra dere J
Ha en sprek dag!
Med Vennlig hilsen
Mari Ann Landsem Melhus

Idrettsfaglig leder
Nord-Trøndelag Idrettskrets
Tlf: a: 74100105 m: 91145664
E-post: MariAnn.Melhus@idrettsforbundet.no
Etter innledningen til Mari Ann tar vi en diskusjon om mulighetene og utfordringene vi
har på dette området i IL Sverre.
Satsingsområdet er 13-19 år.
Både en nasjonal og fylkesatsing.
To prosjekter i gang. Det ene er prosjekt der særidrettene skal samarbeide mer og
tilrettelegge bedre for at en kan drive med flere aktiviteter. Det andre er en satsing på
kunnskap til foreldre, ungdom og idrettslag. Ser for seg at slike møter mest mulig lokalt.
Ungdommene vil gjerne delta og ta på seg oppgaver, men de vil ikke bli så styrt i
aktiviteten.
Vil ha kurstilbud innen aktivitetsledelse og ledelse av idrettslag for ungdom.
Det er viktig at ungdommene selv organiserer og leder dette.
Idrettslag som vil starte slikt arbeid kan få støtte.
Oppfølging
Mari Ann kontakter Levanger idrettsråd for å utfordre dem til å dra i gang f.eks åpen hall
fredagskvelder (f.eks Levangerhallen, Trønderhallen, Gymsalen på Frol OS). IL Sverre
kan bistå i det å støtte opp, vise aktiviteter og ta ansvar for det som er nødvendig å ha
voksne til.
Gruppene tar opp tema i sine gruppe. Både Sykkel og Turn har alt ungdomsmiljø som kan
videreutvikle seg og søke midler til dette fra prosjektet.
Emne: Ungdomsidrett
Dato: Fredag 29. November 2013 08:42 CET
Fra: "Melhus Landsem, Mari Ann" <MariAnn.Melhus@idrettsforbundet.no>
Til: "ATLE BUSCH (atle.busch@ntebb.no)" <atle.busch@ntebb.no>
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Hei!
Takk for sist! Inspirerende og kreativ gjeng i SVERRE IL! J
Her er tips til hvordan man kan organisere en kveld for ungdom:
http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/hvasynsdere.aspx
Idrettsskole for ungdom:
http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/idrettsskole_ungdom.aspx
Hvorfor slutter ungdommen:
http://www.idrett.no/tema/ungdomsidrett/Sider/Rapporterforskning.aspx

Ha en sprek dag!
Med Vennlig hilsen
Mari Ann Landsem Melhus
Idrettsfaglig leder
Nord-Trøndelag Idrettskrets
Tlf: a: 74100105 m: 91145664
E-post: MariAnn.Melhus@idrettsforbundet.no
Adresse: Steinkjerhallen, Elvenget 20, 7716 Steinkjer

2. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat godkjent.
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 inviterte til infomøte med aktuelle idrettslag 25.11.13 om planer for utvikling
av Levanger fritidspark på Moan. Leder stilte fra oss. Alle idrettslag i området var
inviter, men kun Frol IL, IL Sverre, LFK og Fritidsparken møtte.
Plan for bygging av en fotball hall med tilhørende garderober, lager, tennishall og
klubblokaler vil nå bli utarbeidet med finansieringsplan. Bygger på samme konsept
som den nye Abrahallen på Malvik, og er nå med en pris som virker mer
overkommelig. Går nå i møte med Berg eiendom om detaljtegning.
Levanger vgs og NT Fylkeskommune blir avgjørende for realismen i prosjektet.

•

Valgkomite
Status:
Nyhetssak om valget ble lagt ut på hjemmesiden etter forrige styremøte.
Oppfølging
Se pkt 4 om valg av revisorer.
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b. Sykkel v/ gruppeleder
Status
Anlegg
Fra møte med kommunen 26.11.13:
Levanger kommune har nylig hatt en gjennomgang med Kommunaldep og NT
Fylkeskommune om saken.
Kommunen setter nå ned en prosjektgruppe som skal jobbe med denne saken. Skal ha
sitt første møte 28.11.13.
Første oppgave er å få anerkjente internasjonale firma til å lage en 3D-modell av
velodromen som skal bli et nasjonalt pilotanlegg. 3D-modellen blir da grunnlaget for
den tekniske spesifikasjonen anbudsinnbydelsen vil bygge på. Inge skal levere innspill
mht hastigheter på en slik velodrom. Avstemmes fortløpende med Norges
Cykleforbund.
Velodromen er nå flyttet nærmere tennisanlegget; mulig den også kan gå klar av
volleyballbanen helt eller delvis.
Tour de Tomtvatnet
Hva skjer etter at arrangementet nå har blitt et «helårs»-arrangement med ski, løp og
sykkel? Ikke klart.
IL Sverre ønsker representant i styret i Tour de Tomtvatnet. Dette er tatt opp med Berg
og skal komme i orden.
Oppfølging
Inge legger press på TdT om et snarlig møte for å få på plass styrerepr fra IL Sverre
samt evaluering og videreutvikling av konseptet.
Sverre logoen som fil følges opp av Hattrem.
c. Fotball v/ gruppeleder
Status
Fabritius:
Finansieringsplanen for en 7’er-bane ble gjennomgått. Vil totalt komme på kr 1,7 mill.
Leder har avklart med Levanger kommune ved Haugnes at Fotball kan låne kr
700.000,- av Hovedlagets øremerkede midler til anlegg på Moan fram til sommeren
2014 eller til kommunen ønsker innfridd vår forpliktelse til anleggene på Moan. Dette
er tilsvarende det som ble gjort for Turn for innkjøp av nytt frittståendegulv (jfr referat
fra styremøte 02.05.13 og 12.06.13).
Vedtak
Fotball får låne kr 700.000,- av hovedlagets øremerkede midler til anlegg på Moan
fram til 30.06.14 eller til kommunen ønsker innfridd vår forpliktelse til anleggene på
Moan. Dersom kommunen ønsker midlene innbetalt til anleggene på Moan iht avtale
så må Fotball tilbakebetale de lånte 700.000,- til Hovedlaget snarest.
Klargjøring fra NIF mht låneopptak:
Fra: Hogsnes, Bjorn [mailto:Bjorn.Hogsnes@idrettsforbundet.no]
Sendt: 29. november 2013 09:27
Til: Busch, Atle
Kopi: Bjerkan, Aud
Emne: SV: Forståelse av loven ut fra NIFs lovmal
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Jeg skal prøve å gi noen «korte» kommentarer:
-‐
-‐
-‐

-‐
-‐

-‐

-‐

-‐

Den	
  generelle	
  regelen	
  er	
  at	
  låneopptak	
  skal	
  vedtas	
  på	
  årsmøtet.	
  Vår	
  anbefaling	
  er	
  
derfor	
  at	
  en	
  sørger	
  for	
  at	
  dette	
  skjer.	
  
NIFs	
  lov	
  åpner	
  imidlertid	
  for	
  unntak	
  knyttet	
  til	
  bl.a.	
  vurdering	
  av	
  om	
  et	
  låneopptak	
  er	
  
av	
  «betydelig	
  omfang	
  i	
  forhold	
  til	
  idrettslagets	
  størrelse	
  og	
  virksomhet».	
  
Det	
  er	
  alltid	
  hovedlaget,	
  -‐	
  altså	
  IL	
  Sverre	
  som	
  til	
  enhver	
  tid	
  juridisk	
  sett	
  er	
  ansvarlig	
  
for	
  lagets	
  økonomiske	
  disposisjoner	
  og	
  forpliktelser.	
  Det	
  er	
  derfor	
  også	
  alltid	
  
hovedlaget	
  som	
  vil	
  måtte	
  ta	
  opp	
  et	
  eventuelt	
  lån,	
  -‐	
  gruppene	
  kan	
  ikke	
  gjøre	
  dette.	
  
Jeg	
  understreker	
  at	
  dette	
  gjelder	
  selve	
  låneopptaket,	
  og	
  altså	
  hvem	
  som	
  faktisk	
  er	
  
ansvarlig	
  for	
  gjeldsforpliktelsen.	
  Hvordan	
  dere	
  deretter	
  organiserer	
  forvaltningen	
  av	
  
både	
  lånet	
  og	
  nedbetalingen	
  av	
  lånet	
  er	
  opp	
  til	
  dere.	
  Her	
  kan	
  dere	
  delegere	
  og	
  gi	
  
gruppene	
  en	
  rolle.	
  
Et	
  ekstraordinært	
  årsmøte	
  i	
  fotballgruppa	
  har	
  dermed	
  ingen	
  hensikt	
  i	
  forhold	
  til	
  selve	
  
låneopptaket.	
  
Dersom	
  styret	
  i	
  hovedlaget	
  er	
  sikre	
  på	
  at	
  et	
  lån	
  av	
  denne	
  størrelsen	
  ligger	
  innenfor	
  
unntaksrammen,	
  -‐	
  d.v.s.	
  «ikke	
  være	
  av	
  betydelig	
  omfang	
  i	
  forhold	
  til	
  idrettslagets	
  
størrelse	
  og	
  virksomhet»,	
  så	
  vil	
  styret	
  kunne	
  vedta	
  et	
  eventuelt	
  låneopptak	
  med	
  
denne	
  begrunnelsen	
  for	
  ikke	
  å	
  gå	
  veien	
  om	
  et	
  ekstraordinært	
  årsmøte.	
  Jeg	
  vil	
  i	
  så	
  fall	
  
anbefale	
  at	
  styret	
  i	
  forkant	
  av	
  behandlingen	
  av	
  saken	
  konfererer	
  med	
  revisor,	
  -‐	
  
eventuelt	
  også	
  med	
  Kontrollkomiteen	
  hvis	
  dere	
  har	
  det	
  ?	
  	
  
I	
  tillegg	
  har	
  vi	
  erfaring	
  for	
  at	
  det	
  kan	
  være	
  smart	
  å	
  gå	
  i	
  dialog	
  med	
  banken	
  om	
  dette	
  
forholdet	
  ?	
  De	
  er	
  ofte	
  opptatt	
  av	
  både	
  formaliteter	
  og	
  selvfølgelig	
  også	
  sikkerhet	
  for	
  
pengene	
  sine.	
  Med	
  Levanger	
  kommune	
  som	
  garantist	
  er	
  antagelig	
  det	
  siste	
  ivaretatt	
  
på	
  en	
  god	
  måte,	
  men	
  en	
  dialog	
  med	
  banken	
  i	
  forkant	
  er	
  nok	
  ikke	
  så	
  dumt	
  allikevel	
  ?	
  
Hvis	
  det	
  er	
  slik	
  at	
  fotballgruppa	
  skal	
  forvalte	
  og	
  sørge	
  for	
  nedbetalingen	
  av	
  et	
  
eventuelt	
  lån,	
  så	
  er	
  ditt	
  forslag	
  om	
  et	
  ekstraordinært	
  årsmøte	
  i	
  fotballgruppa	
  en	
  
fornuftig	
  vei	
  å	
  gå.	
  Dette	
  årsmøtet	
  må	
  i	
  så	
  fall	
  «be	
  om	
  at	
  hovedstyret	
  tar	
  opp	
  et	
  lån	
  i	
  
denne	
  størrelsesorden»,	
  «beskrive	
  hvorfor	
  eller	
  hva	
  pengene	
  skal	
  brukes	
  til»	
  og	
  
«foreslå	
  hvordan	
  lånet	
  skal	
  nedbetales»,	
  -‐	
  i	
  dette	
  tilfellet	
  så	
  vidt	
  jeg	
  forstår	
  gjennom	
  
forhøyet	
  aktivitetsavgift	
  i	
  fotballgruppa.	
  Det	
  er	
  viktig	
  at	
  alle	
  disse	
  forholdene	
  er	
  så	
  
godt	
  forankret	
  i	
  fotballgruppa	
  som	
  mulig,	
  -‐	
  og	
  derfor	
  altså	
  gjennom	
  et	
  ekstraordinært	
  
årsmøte	
  i	
  gruppa.	
  	
  
Deretter	
  kan	
  styret	
  slik	
  du	
  foreslår	
  bruke	
  dette	
  som	
  grunnlag	
  for	
  å	
  behandle	
  og	
  vedta	
  
et	
  eventuelt	
  låneopptak,	
  -‐	
  SOM	
  ALTSÅ	
  i	
  så	
  fall	
  MÅ	
  kunne	
  defineres	
  innenfor	
  rammen	
  
av	
  å	
  IKKE	
  VÆRE	
  AV	
  «betydelig	
  omfang	
  i	
  forhold	
  til	
  idrettslagets	
  størrelse	
  og	
  
virksomhet».	
  

Håper dette hjelper dere videre i saken ? Du må gjerne ta kontakt hvis noe ble uklart
eller dersom dere har spørsmål «på veien videre».
Med hilsen
Nord-Trøndelag Idrettskrets
Bjørn Høgsnes
Organisasjonssjef
Tlf: a: 74100101 m: 97147448 Fax: 74100125
E-post: bjorn.hogsnes@idrettsforbundet.no
Adresse: Elvenget 20, 7716 Steinkjer
Web: www.ntik.no
Høgberget og Momarka:
IL Sverre blir nå ansvarlig for byggingen av disse banene i 2014.
Fra åpent møte 26.11.13 på Elberg:
Dårlig oppmøte, kun 7 møtte.
Referat fra møtet legges ut på hjemmesiden.
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d. Turn v/ gruppeleder
Status
Info om arrangement Turn og gymnastikkfestivalen i Levanger i april 2014.
Sponsoravtalen med Toyota.
Vurder om dere kan utfordre egne ungdommer, LHK, LFK, HiNT som kan bli med i
arrangementskomiteen.
Nytt fritståendegulv er på plass.
Stadig flere gutter som søker seg til turn. Står på kapasiteten på trenersiden.
e. Tennis v/ gruppeleder
Lise er på veg til Cuba, ferie til 12. desember. Kommer ingen fra tennis på styremøtet.
Tennis er i vinterdvale!!
Status
Barnetreninger på Frol går greit.
Lite oppmøte på inne-treninger fredager for voksne i Levangerhallen. Dag og
tidspunkt kanskje uheldig ( selv om det var billig). Spillet er også helt annerledes på
dette underlaget. Også er det noe med at tennisfamilien ikke er vant med å spille tennis
om vinteren. Da har man annen aktivitet.
Ungdomsgruppen stiller.
Vi avsluttet utesesongen med en liten turnering 26.10. Kjempegøy. Kurvfest om
kvelden for de voksne hos oss.
f. Nytt klubbhus v/ leder
Status
Se pkt a. Det er prosjektet om ny hall på Moan som avgjør framdriften og løsning mht
klubblokale.
g. IL Sverre-tilhørighet – Verdigrunnlag og satsing på sosiale tiltak v/ Hege og
Rune
Status
• Verdigrunnlag v/Hege – utsatt pga fravær
•

Leie av Trønderhallen svømmehall 1-2 timer/mnd. IL Sverre-bading 1 gang per
måned v/ Rune
Erfaringene fra 27. oktober og 24. nov
Atle om 27. oktober Sverresvømminga var en suksess. Over 70 unger og også en
del voksne – og bare godt humør. Kveldsmatserveringen ble satt pris på vellykket.
REMA 1000 på Røstad sponset mat for kr 300,-.
Rune delte ut armbånd, jeg organiserte mat og drikke. Ragnhild bisto i
svømmebassengene.
Fikk gratis annonsering i LA på lørdagen + sendte ut sms via medlemsnettet.
Flott reportasje om arrangementet i LA lørdagen etter.
Trønderhallen ville gjerne hatt oss i hver garderobe, men var ellers veldig
førnøyde med gjennomføringen. De syns det var et flott tiltak fra IL Sverre og
god bruk av Trønderhallen.
Ragnhild om 24. november Sverresvømminga var nok ei "kosestund" men kun 25
møtte denne gangen. Info lagt ut på hjemmesida (men for sent etter en uformell
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spørrerunde blant de som møtte.) Skulle sendt ut påminnelse på epost. Det må vi
gjøre hvis det blir en neste gang. Vi fikk to kanner kaffe og tre fat vafler av
Trønderhallen, slik at det gikk mindre enn to brød denne gangen. Ingen utgifter
altså. Rune delte ut armbånd, jeg var inne i hallen, det fungerte kjempebra. Svært
positive jenter som trakterte oss fra Trønderhallen. Jeg var der for øvrig til alle var
ute av garderobene.
Oppfølging
Fortsetter med IL Sverre-svømming i januar, februar og mars. Søndager kl 18001930.
Rune plukker ut datoer og gjør avtale med Trønderhallen, legger ut på
hjemmesiden, og sørger for at Bjørn Tore sender ut sms via medlemsnettet.
•

Leie kinoen til Sverre-visning v/ Rune
Kinoen har gått med på to forestillinger for kr 8000,- fredag den 13. des.
Oppfølging
Rune følger opp. Gjør avtale med Kinoen, legger ut info på hjemmesiden,
kontakter LA i forkant om arrangementet, og sørger for at Bjørn Tore sender ut
sms via medlemsnettet.

h. Retningslinjer for IL Sverres hjemmeside og informasjonsbrosjyre for idrettslaget v/
Ragnhild
Status
Folderen og hjemmesiden.
Oppfølging
1. Folderen
Førsteutkast til tekst sendt over til Johan Arnt Nesgård. Han har fått foreslått
desember som ny deadline for ferdig utkast til brosjyre.
IL Sverre vil ha brosjyren digitalt slik at vi kan oppdatere den selv f.eks etter
årsmøtene 2014.
2. Hjemmesiden
Ragnhild avtaler møte med leverandør en kveld hvor også leder vil delta (og evt
Rune hvis anledning). Der skal leverandøren presentere hvordan vår hjemmeside
blir i ny utgave samt si noe om hvordan omleggingen skjer. Opplæringsbehov må
avklares.
Ny kontrakt med leverandøren underskrives av leder og Ragnhild (og evt Rune) på
vegne av styret i Hovedlaget.
i. Årsmøter 2014 - grovplan v/ Atle
Gruppene må ha sine årsmøter minst en uke før årsmøtet i hovedlaget.
Oppfølging
Fotball
Sykkel
Turn
Tennis
Hovedlaget

- Jan Inge kommer tilbake med dato snarest
- Inge kommer tilbake med dato snarest
- 22. eller 29. januar
- Lise kommer tilbake med dato snarest
- 12. mars kl 1800-2100 i Nordlåna på Røstad

Viktige saker skal gjennomgås på neste styremøte.
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4. Status økonomi v/ Bjørn Tore
Status
• Økonomien til hovedlaget ca 50.000,- i pluss. Er en del som ikke har betalt
medlemskontingenten siste to år og som er i ferd med å miste sitt medlemsskap.
• Fra møtet med DnB om sponsormidler 17.10.13 – ikke hørt noe fra DnB enda, de
jobber fortsatt med et avtaleutkast.
• Overgang til nytt nettbasert medlemsregister felles for NIF – bytte til KlubbAdmin og
Mysoft for Turn. KlubbAdmin er ikke brukbar slik piloten foreligger. Ny utgave vil
foreligge i desember. Mysoft er tilsvarende uferdig. Heldigvis har vi Medlemsnett som
fungerer bra til vårt formål.
• Revisor: Hovedlaget ble pålagt av årsmøtet 2013 å lage avtale med revisorfirma for
2014. Kasserer har innhentet to tilbud fra firma som kan tas på .
Oppfølging
Bjørn Tore gir gruppene tilbakemelding til gruppene hvem dette gjelder.
Styret mener det er unødvendig bruk av midler å kjøpe revisortjenester så lenge vi ikke er
pliktige iht NIFs lovverk. Styret v/ Atle ber valgkomiteen forberede for valg av revisorer
også for 2014. Tas som sak på årsmøtet 2014.
5. Gjennomgang av innkommet post ved leder
Gjennomgått og fordelt.
Enjoy Bonusguiden
Atle var i møte med firmaet 26.11.13.
Dette ser ut til å være et interessant opplegg. Virker lett omsettelig, og gir god inntekt.
Salg av kr 1000 stk á kr 250,- vil gi oss 130.000,-!
Oppfølging
Turn og Fotball tar stilling til om de vil starte opp. Tilbakemelding til Atle senest 05.12.13.
Her er noen referanseklubber i Trøndelag:
Astor FK
Strindheim IL
Ranheim IL
Malvik IL

Magnus Ottesen - 48 22 82 29
Lars Grevskott - 99 51 44 68
Ståle Gjersvold - 91 61 34 57
Geir Olsen - 93 24 47 67

Ha en fortsatt flott uke
Med vennlig hilsen,
Michael Ludvigsen
Klubbansvarlig
Pecto Media AS
Nydalsveien 15, 0484 Oslo
Resepsjon: 23 23 04 80
mob: 99 77 67 80
www.enjoyguiden.no
www.facebook.com/enjoybonusguidennorge
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6. Eventuelt
•

Neste møte: Torsdag 6. februar 2014 kl. 1900-2130
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad
•

Forslag til saker i neste møte
o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2013 - 2014 => ny for 2014-2016?
o Årsmøtene 2014 med vekt på vesentlige saker som skal opp i gruppene og
hovedlaget
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 29.11.13
Atle Busch
Referent
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