Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 06.06.16 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær/informasjonsleder
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Leder Fotball
Leder Turn
Leder Sykkel
Leder Tennis

Atle Busch
Ola Salthammer (fra kl 2000)
Hege Resell Amdal
Anne Lorås
Rune Leirset
Per Jarle Bolkan (fra kl 2000)
Arild Bråten (fra kl 1930)
Eirik Johannessen
Nina Ersland
Inge Johansen
Olav Dehli

Fravær - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.
Sted
Trønderhallen på Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat godkjent.
2. Oppfølging etter årsmøtet 2. mars 2016 ved leder
Valgkomité med leder og tre medlemmer for årsmøte 2017.
Vedtak
Styret fikk fullmakt til å oppnevne ny valgkomite.
Leder av valgkomiteen går på rundgang slik:
 2017 Turn
 2018 Fotball
 2019 Sykkel
 2020 Tennis
Konklusjon i møte 11.04.16
Hver gruppe foreslår 1 valgkomitemedlem i hovedstyrets neste styremøte. Saken tas
opp igjen da. Geografisk og kjønnsmessig fordeling er viktig. Valgkomiteen sitter et år
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Vedtak
Valgkomiteen for IL Sverre til årsmøtet i 2017 består av
Fra
gruppe
Turn
Fotball
Sykkel
Tennis

Navn

Funksjon Mobil

e-post

Kirsti Bråten
Johannesen
Tor Strand

Leder

95232530 kirsti.b.johannesen@ntebb.no

Medlem

Per Gunnar
Hansen
Sidsel Hartløff
Helland

Medlem

97044964 tor.strand@helsenordtrondelag.no
92651314 per-gunnar.hansen@ntfk.no

Medlem

95901715 sidsel.hartloff@gmail.com

3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde ved
gruppelederne
-

Fotball v/ Eirik
Status
o Kunstgressbane på Elberg – spaden i jorda, skal stå ferdig 15. august. Kamper og
treninger er flyttet til Moan og andre anlegg.
o Parkeringsanlegg – dialog med kommunen om parkering på Elberg, her er det
kommunen som skal ordne parkeringen
o Fabritiusbanen – skotthyllgruppa vil flytte tilbake. Graves på oversiden av
kunstgressbanen. Det bygges toalett der med en utstyrsbot i tilknytning. Dette er
det kommunen som skal dekke kostnader til, bare vi stiller dugnadsfolk.
o 10 lag reiser til Storsjøcup.
o 17 september er det åpning av Elberg, en barnefotballturnering avvikles, og det
blir en Sverredag. Alle gruppene oppfordres til å ordne aktiviteter for å markere
sin idrett.

-

Turn v/ Nina
Status
o Rykter om at Løa blir lånt ut og at utstyret til turn blir brukt, dette må det nøstes
opp, dette sliter på utstyret og fører til mer kostnader i reparasjoner. Turn tar dette
opp med kommunen
o Reforhandle avtale om Løa – nytt forslag til avtale skal godkjennes av hovedstyret.
o Skal legge fram sak for hovedstyret om lønn/godtgjørelse til trenere

-

Sykkel v/ Inge
Status
o Velodromen – info om hvor saken står ble gitt. Forventes at blir tatt opp igjen på
neste styremøtet
o Bra deltagelse på ritt som har vært gjennomført. Trondheimsfjorden rundt og
Black Design
o TdT står for tur

-

Tennis v/ Olav
Status
o Har hatt møte med Levanger fritidspark om forlenging av kontrakt og vedlikehold
av tennisbanene. Kontrakten utgår i 2021. Høytrykksspyling av banene vil gjøre
det bedre. Tennis ønsker å ha kontroll på hvem som bruker banen.
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o Veteranturnering gjennomført og ungdoms og barneturneringer vil bli gjennomført
snart.
o Noen nye medlemmer
o Jobber med rekrutering
-

Klubbhuset ved Stadionparken v/ Atle og Inge
o Plan for arbeid/dugnad for å sette bygget bedre i stand.
o Avtale med 4H om felles bruk – utprøving til jul – skriftlig avtale fra 2017
o Klubbhusgruppe etableres v/ Anita Kvaløyseter?
o Vi har litt restaureringsmidler som står
o Forslag til utlånsregler med pris til oppslag i klubbhuset og for å legge ut på
hjemmesiden. Også for Elberg?
o
Vedtak
o 4H – har inngått avtale med dem om at de får låne klubbhuset gratis frem til jul
mot at de deltar på dugnader
o Husgruppe etableres – Atle jobber videre. Utlånsregler etc overføres til
husgruppen.
o Restaurering og ombygging av tilbygget
 Inge kontakter Morten Heggås får byggfaglig støtte, og spesielt for å se på
løsning med tanke på toalett/dusj/garderobe og nytt kjøkken
 Hovedstyret bevilger kr 20000. Forventes at Sykkel bevilger resterende – Inge
avklarer dette.
 Fjorårets restaureringsmidler til taket som vi fikk fra Levangers
restaureringsfond i 2015 har vi bedt om å få omdisponere til utskifting av
takrenner og nedløp
 Ser for oss at det meste kan skje på dugnad i sommer.

-

Klubbhuset på Elberg v/ Ola
Status mht prosjektgruppas arbeid med finansieringsplan og søknad om spillemidler
Byggegruppa har hatt nytt møte. Med kunstgress og flomlys på banen vil all strøm bli
oppbrukt – her må det snakkes med kommunene og NTE om gravinga til ny kabel.
Dette er en kostbar sak.
Finansieringsplan – søk hjelp til å søke om midler. Her er det en mye å hente. Vurder å
kjøpe tjenesten søknadsskriving!

-

Hjemmesiden v/ Hege
Status
o Bruk/utleie av klubbhusene
o Viktige dokumenter/avtaler
Konklusjon
o Økt interesse for å leie klubbhuset på Stadionparken. Kalenderbooking som ligger
på siden fungerer – må se på en løsning for hvordan kontrollere betaling.
o Avtaler Sverre har med leie av baner etc. blir nå lagt under styret i egen mappe kalt
dokumenter.

-

Profileringsdokumentet og ny logo v/ Hege
Konklusjon
o Profileringsdokumentet vil bli lagt ut på hjemmesiden i Word, slik at alle lett kan
få brukt logo og fonter i for eksempel brevskriving.
o Jobber videre med hjemmesiden – alle gruppene sine fonter og rekkefølge på
overskrifter bør være likens.
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4. Økonomi ved kasserer Anne
Status
- medlemskontingent – bruk av Super Invite.
- Idrettregistrering/samordnet rapportering 2015 er gjort, har også registrert hele
hovedstyret og leder for hver gruppe
- Deltok på opplæring om Klubbadmin 26.05.16 på Stjørdal. Det er bare Klubbadmin vi
skal bruke heretter (dvs registrering i Sportsadmin trenger vi ikke gjøre lengre. Skal
også overta for registrering i Brønnøysundregisteret etter hvert)
Konkusjon
- Gruppene må ferdigstille registrering ut over leder i Klubbadmin
- Idrettsregistrering/samordnet rapportering 2016 bør gjøres med alle gruppelederne
tilstede sammen med kasserer og leder.
5. Post
Tomt til klubbhuset ved Stadionparken er nå tinglyst.
6. Møteplan for styremøtene fram til årsmøte 2017

Konklusjon
Mandag 11. april 2016 kl. 1900-2130 – Trønderhallen - ferdig
Mandag 06. juni 2016 kl. 1900-2130 – Trønderhallen - ferdig
Mandag 22. august 2016 kl. 1900-2130 - Trønderhallen
Mandag 17. oktober 2016 kl. 1900-2130 - Trønderhallen
Mandag 12. desember 2016 kl. 1900-2130 – Trønderhallen
Mandag 23. januar 2017 kl. 1900-2130 – Trønderhallen
Mandag 20. februar 2016 kl. 1900-2130 – Trønderhallen – ved behov!
7. Neste møte:
Mandag 22. august 2016 kl. 1900-2130
Trønderhallen
Forslag til saker i neste møte:
-

-

Fotball:
o Elberg kunstgressbanen, momenter
o ferdig
o avtalen med LevaFro behandles av hovedstyret
o finansieringsplan gjennomgås. Lån behandles av hovedstyret
o parkeringsområdet
o Sverredagen under den offisielle åpningen
Turn
o Sak om lønn/godtgjørelse for trenere
o Godkjenning av ny avtale om leie av Løa
Klubbhuset ved Stadionparken, momenter
o Restaurering
o Husgruppa
Klubbhuset på Elberg – status
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8. Eventuelt
Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret
for hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.
Levanger 08.06.16
Hege Resell Amdahl og Atle Busch
referenter
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