Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 08.06.15 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Tennis
Leder Turn
Vara 1

Atle Busch
Rigmor Asperheim
Mangler
Anne Lorås fra kl 2000
Leif Bjarne Wiborg
og Prosjektansvarlig anlegg Espen Leirset fra kl 2030
Inge Johansen
Lise Værvågen
og Kasserer Robert Dunning
Nina Ersland
og Trener – kontakt Evy A. Hogstad
Per Jarle Bolkan

Dessuten møtte:
 Ragnhild Forseth
 Tore Utler

sak 2
sak 3

Fravær - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.
Styremedlem
Vara 2

Rune Leirset
Asgeir Persøy

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
Del 1:
1. Velkommen ved Atle
 Kort presentasjonsrunde
2. Gjennomgang av IL Sverres nye profileringsdokumentet ved Ragnhild
Trenger vi en ny fane for Hovedlaget?
Konklusjoner
Ragnhild ber Hattrem fullføre profileringsdokumentet snarest.
Hovedfanen for IL Sverre er utslitt og bør erstattes med en ny som er iht det nye
profileringsdokumentet. Lise sjekker med ei som muligens kan ta oppdraget.
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3. Adidas og G-sportavtalen ved Tore Utler
Hvordan syns G-sport vi er til å bruke avtalene? Forbedringsmuligheter.
Kick-back for 2014 blir rekordhøye 91.000,-!
Behov for å finne ny kolleksjon for 2016-2018 pga vanskelig å få tak i samme
produktene vi har i IL Sverre-utvalget lengre da de går ut av produksjon.
Konklusjoner
Gruppene
- sørger for god og åpen dialog G-sport v/ Tore der det er vanskelig å finne gode og
egnede produkter fra Adidas
- G-sport inviteres inn på arrangement gruppene har
- enes om håndtering av gratisproduktene IL Sverre får i 2015 (50000,- for 2014 og
50000,- for 2015)
- enes om ny kolleksjon for 2016-2018.
Hovedlaget legger inn informasjon om avtalen i sommerbrevet til medlemmene.
G-sport oversender:
- presentasjonsfila
- plakater som holder fram medlemsfordelene og klubbfordelene ved bruk av
avtalen.
Del 2: Kun for IL Sverre
4. Leder innleder ved Atle
Levanger idrettsråd – info og dialog måtte utsettes da Levanger idrettsråd mener de
trenger ca 2 timer til det de vil gjennomgå med oss.
Konklusjoner
Levanger idrettsråd inviteres inn til Høstmøtet.
5. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre ved Atle og Espen
Status på anlegg (Espen tar Fotball sine anlegg)
Dette er den største satsingen på anlegg i IL Sverres historie. Den krever at vi som
klubb står samlet bak de vedtak som gjøres.
Vil utfordre klubben økonomisk, men det er hvordan vi samlet finansierer dette som
blir avgjørende.
Viktig at vi ser helheten i dette slik at medlemsavgift og aktivitetsavgift ikke blir så
stor at noen barn forhindres fra å delta. Dette er et tema innen NIF og politisk i dag.
Har også blitt en utlånssentral i Levanger som vi kan vise til. Media er ivrige etter
saker om dette, det må vi benytte på en positiv måte ikke for å problematisere og jage
barn vekk. Politisk er det viktig at vi jobber for at det gis minst like gunstige vilkår for
bruk av private anlegg som kommunens.
Konklusjoner
 Gruppene må sørge for at forventninger til deltakelse på dugnader, verv med mer
kommuniseres tydelig til foresatte. IL Sverre er drevet av frivillighet og det krever
innsats!
 Vi må bli flinkere til å få inn sponsorstøtte og søke midler fra ulike ordninger
 Styret vil kontakte NAV og Flyktningmottaket på Leira før neste årsmøte for å
sikre kostnadsdekning der enkelte ikke er i stand.
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Hva gjør vi når vervet vi har blir en negativ byrde?
Konklusjoner
Støtt hverandre – ta gjerne kontakt med leder eller nestleder ved personkonflikter, men
de må løses på laveste nivå som utgangspunkt.
Det er bedre å ta en pause når det trengs enn ikke å være i stand til å følge opp sine
oppgaver.
Viktig at gruppestyrene snakker om dette slik at en vet hvordan en vil håndtere tilfeller
som oppstår.
Ta i bruk SuperInvite for inndriving av avgifter i stedet for Min idrett?
Dagens ordning med innbetaling via Min idrett har ikke fungert tilfredsstillende. Har
ført til manglende innbetalinger og frustrasjon hos medlemmer og styrene.
Konklusjoner
Hovedlaget jobber videre med dette.
6. Høstmøtet 2016 – plan ved Atle
Mulige tema
- Forslag til nytt klubbhus på Elberg
- Går vi videre med klubbhuset ved Stadionparken?
- Verdier i IL Sverre?
- Annet?
Konklusjoner
Tidspunkt 17. oktober kl 1000-1300 med enkel frokostservering.
Tema
- Levanger idrettsråd (1,5 t)
- Forslag til nytt klubbhus på Elberg
- Går vi videre med klubbhuset ved Stadionparken?
7. IL Sverre-dagen høsten 2016 ved Rigmor og arbeidsgruppa
Konklusjoner
Blir arrangert 6. september på Moan.
Del 3: Kun for Hovedlagets styre (kort)
(1) Godkjenne representant til TdT
Vedtak
Per Gunnar Hansen blir IL Sverres representant til TdT. Atle informerer.
(2) Sekretær/informasjonsleder for styret i hovedlaget
Nødvendig å få på plass særlig mht hjemmesiden. Kanskje en ung person som er
IT-teknisk interessert?
Konklusjon
Fortsetter arbeidet med å få tak i en sekretær/informasjonsleder.
Forslag kan sendes Atle eller Rigmor.
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(3) Avtale IL Sverre med Høgberget velforening, Momarka velforening og Momarka
grendehus der IL Sverre Fotball gis driftsansvaret for kunstgressbanene Høgberget
og Momarka.
Vedtak
Leif Bjarne Wiborg gis fullmakt til å underskrive avtalen på vegne av IL Sverre.
(4) Fastsette dato for neste styremøte og evt saker
a. Tidspunkt 24. august kl 1900-2130 – sted Nordlåna på Røstad
b. Godkjenne referatene fra styremøtene 26.03.15 og 08.06.15
c. Oppfølging av punkter fra styremøtet 26.03.15
d. Gruppenes representant til IL Sverres valgkomite for hovedlaget
e. Plan for Sverre-dagen 6. september – styrets rolle og tilstedeværelse
f. Planlegge Høstmøtet 17. oktober – fordele oppgaver
Herunder Levanger idrettsråd – info og dialog – når møte og for hvem?
g. Økonomi – herunder fordeling av kick-back fra G-sport og mulig overgang
til bruk av SuperInvite som innbetalingssystem fra 2016
h. Post
Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for
hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.

Levanger 09.06.15

Atle Busch
referent
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