Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 06.02.14 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel

Leder Turn
Vara 1
Vara 2

Atle Busch
Ragnhild Flatås
Bjørn Tore Røstad
Rune Leirset
Jan Inge Olsen
Inge Johnsen
Lars Østråt stiller for
Lise Værvågen
Kirsti B. Johannesen for
Wenche H. Johannesen
Per Jarle Bolkan
Martin Imsland

Fravær
Nestleder
Leder Tennis
Leder Turn

Hege Myhre
Lise Værvågen
Wenche H. Johannesen

Leder Tennis

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat godkjent.
2. Årsmøter 2014 - grovplan v/ Atle
Gruppene må ha sine årsmøter minst en uke før årsmøtet i hovedlaget.
Oppfølging
Fotball
Sykkel
Turn
Tennis
Hovedlaget

- Tirsdag 25. februar på Elberg
- Tirsdag 25. februar kl. 18:30 i klubbhuset på stadion
- Onsdag 22. januar kl. 1900 i seminarrommet i Trønderhallen
- Mandag 24. februar kl. 19.30 hjemme hos Lise
- Onsdag 12. mars kl 1800-2100 i Nordlåna på Røstad
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Oppfølging
Sakspapirer som skal offentliggjøres sendes til ragnhild.flatas@gmail.com slik at hun
legger det ut på nettsida vår i forkant av møtet.
Alle gruppeledere skal selv si de viktigste tingene fra egen årsmelding når Atle legger
fram årsmeldingen til hovedlaget for årsmøtet 12.03.14.
-

sted - klasserom i Nordlåna som under halvårsmøtet - Hege M. bestiller
innkalling og annonsering LA + Hjemmesiden - Ragnhild gjør dette
servering – ønsker å servere oppskåret frukt, kaffe/te + mineralvann – Rune gjør dette
kopiering – alle som leverer inn saker til årsmøtet kopierer med 35 eks
utdeling av ferdige nåler til æresmedlemmene våre:
Knut Knudsen Sykkel – på årsmøtet hvis mulig eller TdT i juni– Inge følger opp

-

-

-

forslag til ordstyrer – Styret foreslår Atle
protokollfører – Styret foreslår Ragnhild
to til underskriving av protokollen – tas ut på årsmøtet –Ragnhild forbereder forslag
årsmeldingen – skisse gjennomgått - Atle tar hovedansvaret for skriving av denne,
men følgende leverer innspill:
o Nytt medlemsregister - Bjørn Tore
o Oppfølging mht krav om to som signerer regninger/utbetalinger - Bjørn Tore
o Gruppene tar sine ting i egen gruppes årsmelding – gruppeleder får ordet av leder
under gjennomgang av årsmeldingen og tar da hovedsakene fra gruppens
årsmelding.
Viktige at vi alle er tydelige på utfordringene vi skal holde opp for årsmøtet
for 2014; gruppene og hovedlaget, f.eks
Turn si noe om utfordringene knyttet til økonomi og sambruk av Løa
Fotball si noe om ny sponsor og anleggene som skal bygges og tenking
rundt Elberg
Sykkel si noe om tenking rundt ny velodrom
Tennis si noe om sitt anlegg på Moan og utvikling av det.
Hovedlaget må si noe om at vi må bli bedre til å skaffe oss inntekter til
aktiviteter og anlegg - skal vi ansette en som kan jobbe med dette et år?
Ingen konklusjon i styrets diskusjon.
Gruppelederne må sørge for at gruppens årsmelding, resultat av valg, revidert
regnskap 2013 og forslag til budsjett 2014 for gruppen sin er kopiert opp i 35 eks.
Gruppelederne ta selv ordet og framlegger for sin gruppe på hovedlagets årsmøte
Gruppelederne må også gjennomgå personvalg som er gjort på eget årsmøte og legge
det fram for godkjenning av hovedlagets årsmøte – Gruppelederne skal sørger for at
Bjørn Tore har sjekket at medlemsskap er ok for alle som godkjennes før hovedlagets
årsmøte
Bjørn Tore ferdigstiller og forbereder presentasjon av hovedlagets regnskap 2013, og
forslag til budsjett 2014.
Særskilte saker til behandling på årsmøtet:
o Medlemskontingent – økning nødvendig? Sammenligne våre kontingenter med
den i andre idrettslag i kommunen? – ved kasserer.
Styret innstiller til vedtak om ny kontingent iht forslaget fra kasserer. Nytt forslag
til kontingent gir større fordeler til familier som er medlemmer. Medlemmene må
ta i bruk «min idrett» for å melde seg inn etter 2014. Info om KlubbAdmin/Min
idrett på årsmøtet. For øvrig viktig å notere seg en kraftig økning i medlemstall
- Bjørn Tore lager saken og fremlegger den på årsmøtet.
o Styret mener det er unødvendig bruk av midler å kjøpe revisortjenester så lenge vi
ikke er pliktige iht NIFs lovverk. Dette er ikke iht det hovedlagets årsmøte vedtok i
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2013. Styret har derfor bedt valgkomiteen forberede for valg av revisorer også for
2014 – Atle redegjør for dette under saken valg på årsmøtet.
o Forslag til IL Sverres organisasjonsplan – Atle lager saken og presenterer den
3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2013 - 2014 – kort gjennomgang av status
og videre arbeid v/ alle
a. Oppfølging etter årsmøtet 27. februar 2013 ved leder
Levanger Fritidspark, Moan
Status:
Plan for utvikling av Levanger Fritidspark begynner nå å komme på plass. Som
dere har sett i LA er både plan for bygging av sykkelvelodrom og ny flerbrukshall
med kunstgressbane for fotball og klubbhus med mer lagt fram for formannskapet.
Valgkomite
Status:
Valgkomiteen er kommet i gang. Leder er Lars Tarjei Voll fra fotball.
Valgkomiteen foreslår at årsmøtet vedtar en fast årlig rullering mellom
representantene fra hver gruppe.
Forslag til nye revisorer ser ut til å gå greit.
b. Sykkel v/ gruppeleder
Status
o Tour de Tomtvatnet: medlem i hovedlagets styre skal sitte i TdTgruppen.
Generalforsamling her blir rundt april.
o Sverre logoen som fil følges opp mot Hattrem.
c. Fotball v/ gruppeleder
Status
To sjuer og en femmer-bane fra og med høsten.
Etablert junior og seniorlag. Suksess.
Meldt inn i norsk breddeforening (NFF)
Fra møtet med DnB om sponsormidler. Generalsponsorønske. Vil ha DNB stort på
alle fotballskjorter. Vil utfordre DNB på å finansiere opplegg som fotball
arrangerer, og kan tjene penger på.
Utfordret til å drifte anleggene i Høgberget og Momarka. I dialog med
velforeningene om dette.
Elberg brukes til de minste i hele vår slik at de får spille på gress; ingen junior og
senioraktivitet der.
Klubbhuset på Elberg rustes opp i noen grad!
Fabritius-spillemidler kommer ikke på noen år, men det forskutteres av fotball slik
at arbeidet med opprusting her kan opprettholdes.
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d. Turn v/ gruppeleder
Status
Nytt fritståendegulv er på plass. Usikker på om dette skal brukes på
gymnastikkfestivalen, pågående diskusjon. Sportslig utvalg på plass. Anne Kat.
Hundal leder for dette. Sportslig plan ferdigstilt.
Gymnastikkfestivalen og KM samme helg.
Magnesiumproblem i Løa. Ventilasjonsanlegget ikke dimensjonert for dette støvet,
men det utbedres.
Olav Strid inn som vara i Levanger Idrettsråd.
Stadig flere gutter som søker seg til turn. Står på kapasiteten på trenersiden.
Så smått i gang med Mysoft; kursing osv.
e. Tennis v/ gruppeleder
Spiller ute(!) enda fordi været tillater å bruke banene.
Barnegruppe på Frol, ungdom kvinner og menn.
Gikk med overskudd inneværende år.
Hall er den store drømmen i det fjerne, blir i så fall eneste i Nord-Trøndelag.
Er klubben i området som kommer i gang først, derfor legges det opp til turnering på
vårparten.
Satsing: Trenerkurs på basisnivåspilling.
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
Oppfølging
Fortsetter med IL Sverre-svømming i januar, februar og mars. Søndager kl 18001930.
Foreslår å fortsette til neste vinter.
Leie kinoen til Sverre-visning v/ Rune.
Suksess.
Oppfølging
Prøver barn- og ungdomsforstilling som årlig julegave for Sverremedlemmer
h. Retningslinjer for IL Sverres hjemmeside og informasjonsbrosjyre for idrettslaget v/
Ragnhild
Status
Folderen og hjemmesiden.
Oppfølging
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1. Folderen. Mangler sykkelbilde. Inge og Lars hiver seg rundt og finner noen
forslag. Sender til Ragnhild.
2. Hjemmesiden
Bli kvitt blåfargen. Gruppenes faner utenfor synsvidden særlig i nettbrett. Burde
vært tydeligere framme!
4. Status økonomi v/ Bjørn Tore
Regnskap/budsjett gjennomgått og forslag godkjennes av styret til framlegg for årsmøtet.
Noen kommentarer og spørsmål til dette. Forslag om noter under post 6895 og 7790.
Bjørn Tore forbereder dette, og kopierer nødvendig materiale.
De enkelte gruppene oppsummerer budsjett og regnskap på årsmøtet. Ingen vidløftig
gjennomgang. De enkelte gruppene kopierer imidlertid sine budsjett/regnskap i 35 eks, og
gjennomgår.
Status
Økonomien til hovedlaget ca. 68 000 i pluss..
Overgang til nytt nettbasert medlemsregister felles for NIF – bytte til KlubbAdmin og
Mysoft for Turn.
5. Gjennomgang av innkommet post ved leder
NIF NT – ungdomssatsing
Ungdomsløftet i Nord-Trønderidretten. Dette er en gruppesak. Kommer tilbake til den når
nytt styre er på plass.
Levanger idrettsråd, innkalling 3. mars klokka 1900. Bjørn Tore, Atle og Inge stiller på
møtet.
Møte med G- sport, evaluering av sponsoravtale: 24.februar 2014 kl 1800. Leder og
gruppelederne møtes en halv time før, og snakker sammen. Atle kaller inn.
Enjoy Bonusguiden
Ble droppet for 2014.
Vil bli vurdert fra 2015 dersom ikke Levanger-kortet utvikles til noe bedre.

6. Eventuelt
Neste møte: Torsdag 20. mars 2014 kl. 1900-2130
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad
Forslag til saker i neste møte
o Styrets arbeidsform og forventningsavklaring ved leder
o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver 2014 - 2015 => ny plan for 20142016?
o Status økonomi v/ kasserer
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 07.02.14
Ragnhild og Atle/Referenter
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