Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 26.10.15 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Turn
Leder Tennis
Vara 1

Atle Busch
Rigmor Asperheim
Anne Lorås
Rune Leirset
Leif Bjarne Wiborg
Inge Johansen
Nina Ersland
Sidsel H. Helland for
Lise Værvågen
Per Jarle Bolkan

Fravær - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.
Sekretær
Hilde Brørs
Leder Tennis
Lise Værvågen
Vara 2
Asgeir Persøy
Sted
Møterom i Trønderhallen på Røstad

Saksliste
1. Godkjenne referatene fra styremøtene 24.08.15 v/Atle
Vedtak
Referatet ble godkjent.
2. Oppfølging etter styremøtet 24.08.15
a. Fra årsmøtet 2015 Sak 6. Behandle forslag og saker – status v/ Atle og
gruppelederne
Forslag til et fullmakts-/delegasjonsreglement for gruppene.
Det er veiledning om Klubben som arbeidsgiver og mal til arbeidsavtaler i NIFs klubbhåndbok:
https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/
Her finner dere det NIF sier skal brukes når vi skal inngå arbeidsavtaler for trenere og andre ansatte.
Her står også reglene for når vi må lage pensjonsavtaler, og at det kun er idrettslagets styre (hovedlaget)
som kan inngå slike arbeidsavtaler.
 Gå inn på lenka https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/klubbhandboka/
 Der finner du både veiledning om Klubben som arbeidsgiver og mal til arbeidsavtaler.
 Gå inn der det står Standard kontrakter (trenere)
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Standard midlertidige kontrakter for trenere:
Klubben som arbeidsgiver - en kort veiledning (pdf)
Standard midlertidig arbeidsavtale (pdf)

Konklusjon
Her er forslaget til tekst som gruppestyrene skal ha behandlet før neste styremøte i
Hovedlaget:
Gruppestyret skal i perioden mellom to årsmøter forholde seg slik:
o gjøre de økonomiske disposisjoner som følger av budsjettet vedtatt av årsmøtet for
å sikre forsvarlig drift og aktivitet
o sørge for forsvarlig drift av eget/egne anlegg
o bistår IL Sverres anleggskomite ved behov for nybygging og fornyelse av anlegg
for gruppens aktivitet
o kan inngå sponsoravtaler utelukkende for egen gruppe, som ikke bryter med
avtaler allerede inngått av Hovedlaget. Sponsoravtaler ut over en gruppe kan kun
inngås av styret for Hovedlaget
o kan engasjere trenere med mer mot godtgjørelse ved behov, men tilsettinger mot
lønn i gruppens eller IL Sverres navn kan kun inngås av Hovedlagets styre
o kan inngå avtale om leie av lokaler og anlegg i gruppens navn til egne
arrangement. Avtale om leie av lokaler og anlegg i gruppens eller IL Sverres navn
ut over 25 000 kroner kan kun inngås av Hovedlagets styre
o Alle saker som omhandler lån i gruppene skal behandles i Hovedlagets styre.
b. Fra årsmøtet Sak 10. Valg v/Sidsel
Ny valgkomite er oppnevnt og har igangsatt sitt arbeid.
Leder av valgkomiteen er Sidsel H. Helland/Tennis.
Sidsel informerte om status. Randi Sæther Karlsen (Turn), Per Gunnar Hansen
(Sykkel), Tor Strand (Fotball) er i valgkomiteen sammen med Sidsel.
Konklusjoner
Valgkomiteen har møte 27.10. Gruppene oppfordres til å komme med kandidater til
vervene.
2. Erfaringer og oppfølging etter arrangementer v/Atle
Vi tar en prat rundt hvert arrangement og konkluderer med det vi skal følge opp i etterkant
og læringspunkter.
a. Åpning av Stadionparken 27. august
Tennis, innspill fra Lise
- Åpning av Stadionparken fin. Mye folk – bra gjennomført program.
Vi kunne ha solgt mer.
Mye besøk på klubbhuset, positivt. Mye utleie av klubbhuset i etterkant. Gratis leie for
Sverremedlemmer, god reklame for klubben.
Konklusjoner
Frivilligheten må ta felles ansvar for eventuell kafedrift. IL Sverre har ikke kapasitet.
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b. IL Sverredagen 6. september
Tennis innspill fra Lise:
 IL Sverre-dagen. Suksess for tennis, mye folk og aktivitet på banene hele
dagen. God Ide med natursti og poster v/ de ulike aktivitetene- vi fikk mange
«naturstigåere» til å prøve tennis.
 Moan er et stort område - vanskelig å samle de fremmøtte til fellesarr. Blir
lettere på Elberg. Tennis tar med nett og baller dit, tror det vil fungere greit.
Mye arbeid for forholdsvis lite oppslutning. Gruppene bidro ulikt.
Gruppene har store arrangement fra før, denne dagen er kanskje ikke nødvendig.
Konklusjoner
Hovedlaget vil ikke bruke mer tid på dette før nytt klubbhus er på plass.
c. Høstmøtet 17. oktober
Levanger idrettsråds utfordringer til IL Sverre:
(1) Starte idrettsskole
(2) Samhandling mellom idrettslagene i sentrum
(3) Felles arena for alle aktive i IL Sverre
Konklusjoner
 Teknisk gjennomføring. Trivelig og flott ramme.
 Levanger idrettsråds utfordringer til oss – oppfølging
Idrettsskole: Gruppene ser på dette, tilbudet skal være i tillegg til eksisterende
tilbud
Samhandling: Kan være aktuelt å samarbeide om administrasjon
Felles arena: Elberg-prosjektet går sin gang
 Prosjekt klubbhus på Elberg – oppfølging
Prosjektet ble presentert på høstmøtet, overslag på 16,7 millioner, derav lån på 9
millioner. Dette er ikke aktuelt. 10 millioner kan være en passende ramme.
o Prosjektgruppa jobber videre med den rammen, og presenterer på neste
styremøte. Da inviteres også idrettskonsulent Kjersti Nordberg og leder av
idrettsrådet Per Otto Røysing.
o En økonomigruppe må på plass for å få på plass en finansieringsplan før en
søknad om tippemidler fremmes (tidligst ett år).
 Prosjekt klubbhus ved Stadionparken – oppfølging
Ikke salg innen fem år. IL Sverre har selv behov, og det er billig i drift. Huset må
ryddes, Sykkel har ansvar for det. Drift med andre må diskuteres med
frivilligheten, fortrinnsvis LUS og Røde Kors. Inge og Atle tar ansvar for det.
3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde
a. Fra gruppene
(1) Fotball
Konklusjoner
Kunstgressbanen er under kontroll.
(2) Turn
Konklusjoner
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Intet nytt.

(3) Sykkel
Dato: Torsdag 8. Oktober 2015 13:02 CEST
Fra: Kjersti Nordberg <kjersti.nordberg@levanger.kommune.no>
Til: "inge.johansen@ntebb.no" <inge.johansen@ntebb.no>,
"atle.busch@ntebb.no"<atle.busch@ntebb.no>, Per Gunnar Hansen <pergunnar.hansen@ntfk.no>,"sh@praksisark.no" <sh@praksisark.no>, "ql@praksisark.no"
<ql@praksisark.no>,Jan Mosling <jmosling@start.no>, Trond
Kvamsdal<trond.kvamsdal@math.ntnu.no>, Anton Evgrafov <anton.evgrafov@math.ntnu.no>
Kopi: Gisle Løseth (Gisle.Loseth@ntfk.no)<Gisle.Loseth@ntfk.no>, Guri Marjane
Sivertsen<guri.marjane.sivertsen@levanger.kommune.no>,Øyvind Nybakken
<oyvind.nybakken@levanger.kommune.no>,Øystein Lunnan <Oystein.Lunnan@innherredsamkommune.no>,"bjorn.age.berntsen@ntnu.no" <bjorn.age.berntsen@ntnu.no>, Svein Egil
Ristad<svein@skogmoindustripark.no>,
"karl.magne@overhallabetongbygg.no"<karl.magne@overhallabetongbygg.no>, Robert
Svarva<Robert.Svarva@levanger.kommune.no>
Hei
Vi har nettopp fått beskjed fra Overhalla om at saken er godkjent av Innovasjon Norge, og at
tilbudsbrev nå er sendt ut til Overhalla.
Forprosjektet planlegges å gjennomføres tidlig i november, kommer tilbake til dato slik at dere er
oppdatert på det.
Selve gjennomføringen av forprosjektet gjøres i samarbeid med NTNU/SINTEF, Overhalla, praksis
arkitekter og kommunen, hvor hovedsøknaden skal forberedes. Andre aktører kommer inn når
hovedprosjektet starter.
Med vennlig hilsen
Kjersti Nordberg/Idrettskonsulent Levanger kommune
482 58 326/74 05 28 49

Konklusjoner
Forprosjektet skal være ferdig 19. november. Finansieringen ser lovende ut.
(4) Tennis
Konklusjoner
Intet nytt.
4. Økonomi v/ Anne
a. Status generelt og medlemskontingent spesielt
Konklusjon
Økonomien i klubben er under kontroll.
Det er fortsatt mange som ikke har betalt medlemskontingenten.
Purring blir utsendt via SuperInvite.
b. Status overgang til bruk av SuperInvite som innbetalingssystem fra 2016
Konklusjon
Er klart til å sette i gang.
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5. Post
NIFs invitasjon til å delta på tøyinnsamling for å skaffe midler til egen drift. Ingen respons
fra gruppene.
Styret i NT idrettskrets har invitert til møte med idrettslagene og kommunene Verdal og
Levanger i Trønderhallen 18. nov kl 1800-2000. Påmeldingsfristen er 11. nov. Atle er
påmeldt. Hvis flere vil stille så meldes disse på via Atle.
6. Eventuelt
a. Mangler årsmøtepapirene for 2015 på hjemmesiden – Hilde følger opp (Rune
snakker med Hilde)
b. Neste møte: Mandag 11. januar 2016 kl. 1900-2130
Møterom i Trønderhallen på Røstad
Aktuelle saker
1. Godkjenne referatet fra styremøtet 26.10.15
2. Oppfølging av Klubbhusprosjektene
a. på Elberg v/ Rigmor/Helge
b. ved Stadionparken v/ Inge/Atle
3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde
4. Forberede årsmøtet …mars 2016
5. Økonomi
6. Post
c. Ny klubbkolleksjonen ved Leif og Nina. De tar videre valg angående dette i
samarbeid
med G-sport.
Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for
hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.
Levanger 27.10.15
Rune Leirset og Atle Busch
Referenter
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