Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 22.08.16 kl (1900)2000-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær/informasjonsleder
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Leder Fotball
Leder Turn
Leder Sykkel

Atle Busch
Ola Salthammer
Hege Resell Amdal
Anne Lorås
Rune Leirset
Per Jarle Bolkan
Arild Bråten
Eirik Johannessen
Nina Ersland
Inge Johansen

Fravær - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.
Ikke tilstede
Styremedlem
Rune Leirset
Leder Tennis
Olav Dehli
Sted
Trønderhallen på Røstad

Saksliste
1. Ekstraordinært årsmøte kl 1900-2000
Saken som skal behandles er:
Gjennomgang av finansieringsplanen for kunstgressbaner på fotballanlegget på Elberg,
herunder fatte vedtak om nødvendig låneopptak. Det vil bli gitt en kort orientering om
prosjektet, status og framdrift.
Protokoll er godkjent og underskrevet. Den er lagt ut på hjemmesiden vår under Årsmøter.
2. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat godkjent.
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3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde ved
gruppelederne


Fotball v/ Eirik
Sak til behandling: Avtalen med LevaFro behandles av hovedstyret
Konklusjon
 Levafro vil ikke drive kioskdrift der på ettermiddagstid, slik at kioskdrift må
driftes av foreldre/foresatte på fotball.
 Uklarheter i avtalen mht «alle klubbens anlegg» Levfro skal avklares.
Status
o Elberg kunstgressbanen, momenter
o Banen er ferdig, men fortsatt gjenstår ferdigbefaring og godkjenning
o Parkeringsområdet er ikke ok. Veiarbeidet i Gamle Kongevei skal være ferdig
før jul. Følges opp mot kommunen.
o Plan for Sverredagen under den offisielle åpningen (dato)
Konklusjon –
 Sverredagen flyttes til våren da parkeringsplass ikke er ferdig og en del
anleggskjøretøy og materiell fortsatt er tilstede.
 Anlegget venter på ballnett og sikkerhetsnett mot jernbanen og veien, vil være
på plass i løpet av første del av september. Det er åpnet for treninger, men
kampvirksomhet venter til sikkerhetsnett er på plass.
o Fordeling av sponsorpakken fra Adidas.
Konklusjon
Fotball er fornøyd med sin sum, og er ikke interesse for å kjøpe ut andre
avdelinger som ble gjort i fjor. Hver gruppe må bestille på nett, og uttaket må være
gjort innen 1. sep (!)



Turn v/ Nina


Sak om lønn/godtgjørelse for trenere. Nina la frem oversikt over lønning av
turntrenere individuelt og samlet.

Konklusjon
 Turn får fortsette med å lønne trenere. Hovedstyret gir herved fullmakt til turn om
å ansette og lønne trenere så lenge det gjøres iht norsk lov, skatteetatens
reguleringer, og NIFs bestemmelser.
 oversikt over lønning av turntrenere individuelt og samlet må følge regnskapet til
årsmøtet .
Status
o Godkjenning av ny avtale om leie av Løa er ikke i havn enda

Side 2 av 4 sider

-

Sykkel v/ Inge
Status
o En parkeringsvakt ble påkjørt under sykkelritt, mye pressedekning av saken. Saken
er anmeldt. Ellers et veldig bra gjennomført sykkelritt. Og bra arbeid av
prosjektgruppa som jobbet med rittet.

-

Tennis v/ Olav
-

-

Klubbhuset ved Stadionparken v/ Atle og Inge
o Husgruppe mangler fortsatt.
o Vedlikehold/oppussing
 Verdal vgs. er forespurt om oppdraget, de var i utgangspunktet opptatt, men
skulle se om de kunne ta oppdraget. Vi har ikke fått tilbakemelding enda.
 Gjennomgang med Morten Heggås – nytt møte vil bli holdt
 Plan vil bli laget etter gjennomgangen med Morten
o Midler fra restaureringsfondet – har fått midler til restaurering av taket, har ikke
fått klart svar på om midler kan brukes til ny takrenne/nedløp.
o Hege lager husregler som skal henges opp på huset, samt legges ut på siden
sammen med leie.
o Mer restriktiv på utleie av huset på helgekvelder. Slike henvendelser skal gå
gjennom Atle.

-

Klubbhuset på Elberg v/ Ola
Status mht prosjektgruppas arbeid med finansieringsplan og søknad om spillemidler
 Arkitekten jobber videre med planene.
 Hege Eggen Børve er i bresjen for en gruppe som skal se på hvordan huset skal
driftes.
 Plan om å fremme en spillemiddelsøknad til huset som skal sendes inn i oktober
2016.

4. Økonomi ved kasserer Anne
Status
 medlemskontingent – bruk av Super Invite.
Konkusjon
 Gjennomgang av halvårsregnskap
 Fortsatt problemer med å kjøre SuperInvite opp mot medlemstall og klubbadm. Det
gjør at det ikke går an å se hvem som har betalt opp mot medlemsregister og hvilken
gruppe de tilhører. Anne jobber med saken med støtte fra Per Jarle og Rune.
5. Post
Mottatt e-post 9. aug 2016
Til IL Sverre
v/ Atle Busch
Hei!
Viser til forespørselen din nedenfor vedr. status for godkjenning av revidert lov for IL
Sverre.
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På grunn av ferie har jeg ikke fått besvart e-posten din tidligere, men jeg har undersøkt
saken i dag og finner at revidert lov for IL Sverre ble godkjent av NTIK 13. mai 2016.
Godkjenningsbrev og kopi av lagsloven skal etter det jeg kan se være sendt pr. post til
følgende adresse samme dag:
IL Sverre, Postboks 180, 7601 Levanger.
Dersom dokumentene ikke har kommet fram, kan jeg sende dem på nytt. Bare ta kontakt!
Fortsatt god sommer!
Vennlig hilsen
Nord-Trøndelag Idrettskrets
v/ Aud Tronstad Bjerkan
Kontorsekretær
Tlf. 74100100
e-post: aud.bjerkan@idrettsforbundet.no
Konklusjon
Legges ut på hjemmesiden snarest.
6. Eventuelt



Vedtak angående lønning og ansettelse av trenere i gruppene
Hovedstyret delegerer til gruppene myndighet til å ansette og lønne trenere.
mCash er opprettet for idrettslaget Sverre.
Gruppene kan bruke når de har arrangement og kioskdrift. Gruppene kan opprette sine
egen konti under mCash til IL Sverre. Ved bruk kontakt Atle for å få påloggingsdata.

7. Neste møte:
Mandag 17. oktober 2016 kl. 1900-2130
Trønderhallen
Forslag til saker i neste møte:

Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret
for hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.

Levanger 26.08.16

Hege Resell Amdahl og Atle Busch
referenter
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