Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 12.06.14 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Tennis
Leder Turn
Vara 1

Atle Busch
Rigmor Asperheim
Ragnhild Flatås
Mangler
Rune Leirset
Jan Inge Olsen
Inge Johnsen
Lise Værvågen
Wenche H. Johannesen
Per Jarle Bolkan

Fravær
Vara 2

Asgeir Persøy

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat fra møtet 8. mai 2014 ble godkjent.
2. Oppfølging etter årsmøtet 26. mars 2014 ved leder
a. Sak 6. Behandle forslag og saker
Status og plan for videre oppfølging:
Innspill fra årsmøtet som styret i hovedlaget bes følge opp:
o Flott med sosiale tiltak som svømming og kino for å skape tilhørighet ti IL
Sverre.
o Savner et sted hvor vi kan dyrke tilhørigheten.
o Effekter kan bidra til å skape tilhørighet. Dette bør utnyttes av IL Sverre.
o Ideen om en Sverredag relanseres.
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o Positivt at Elbergbanen brukes for barn. Dette skaper bedre samarbeid og
bygger fellesskap. Breddetilbudet for seniorfotball er også flott.
o Fotball må se muligheter for å skape økt tilhørighet ved å gi et bredere tilbud
når det er aktivitet på Elberg, f.eks ved å tilrettelegge bedre for kiosksalg og
bruk av klubblokalet.
o Viktig å få med flest mulig av hele familien. Gir også flere å fordele
arbeidsoppgaver på. Lavterskeltilbud viktig, og skaper medlemsøkning.
o Viktig å være samlet i sponsorarbeidet.
o Det oppleves å gå veldig tregt med å få på plass anleggene. Kan IL Sverre øke
presset for å få økt hastighet?
o I påvente av nytt klubbhus på Moan, kan det være mulig å tenke alternativt
klubbhus et annet sted?
o Følge opp henvendelse fra NIF v/ Rigmor
Nord-Trøndelag Idrettskrets «Norges sprekeste fylke» ønsker å hjelpe og støtte
idrettslag gjennom å samarbeide om en utviklingsavtale med oss.
Hensikten er å øke antall fysiske aktive i ditt idrettslaget ved å etablere tilbud til
voksne , eller for ungdom i alderen 13-19 år som ønsker å drive idrett i
idrettslaget.
Konklusjoner
• Skal lage et profileringsdokument (ref HiNTs mediebank). Retningslinjer for
visuell utforming samt bruk av logo. Wow reklame/Hattrem/Levanger
videregående. Sverre-S, historikk, mening og symbolikk. Se
www.tilskuddsportalen.no for økonomiske støtteordninger.
Wenke og Ragnhild får mandat til å lage en avtale om dokument. (Sum utgifter
for dokumentet inntil 10 000.)
• Sverre-dag blir 14. sep. 2014 på Moan. Hele anlegget til disposisjon for Sverre.
I forbindelse med markering av 10-årsjubileum for Tennis. Dette
arrangementet eies av hovedlaget. Hensikt: Et arrangement til inspirasjon og
rekruttering for medlemmer og familie. Arrangementskomite bestående av:
Ragnhild og Rigmor - Hovedlaget
Lise
- Tennis
Anne Slungård
- Fotball
Inge
- Sykkel
Renate Alfnes
- Turn
Gruppa må ha et forslag på bordet til styremøtet i 19. august.
Momenter: Kr 20 000,- er ramme for utgifter fra hovedlaget – mål om å få
dekket utgifter ved sponsing og salg (tilsv). Leieutgift dekkes av hovedlaget.
Innmarsj! Mixturnering for tennis? Ca 3 timer gjennomføring – legge inn
medlemsmøte ca 45 min midt i som Atle leder. Bløtkake og vaffelsteiking.
Åke Junge kåseri om tennis. Kiosksalg fra kiosk. Tenk aktivitet. Konkurranse
mellom gruppene. Sykkelkjede. Aktivitet som engasjerer alle. Tautrekking.
Familiedag. Gruppene ansvarlig for gjennomføring av sin aktivitet. Hovedlaget
promoarbeid.
• Nord-Trøndelag Idrettskrets «Norges sprekeste fylke»
Rigmor sender epost med informasjon fra NIF til gruppelederne som behandler
det i sine grupper. Vedtak i saken fattes i neste møte.
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• Klubbhus
Jfr e-poster styret har fått kopi av fra leders henvendelse til Levanger
kommune om klubbhuset på Levanger stadion datert 1. juni, og Levanger
kommune ved rådmann sitt svar datert 2. juni.
Hva gjør vi nå? Og hvem gjør det?
Dette blir en sak som forberedes til høstmøtet som blir et medlemsmøte i IL
Sverre. Alle må tenke igjennom strategi og bruk osv. Det skal lages et forslag
på neste styremøte til notat om ny klubbhusstrategi som skal legges fram til
diskusjon under Sverredagen/høstmøtet.
• Info til medlemmene om framdrift anleggene, høstmøtet, + annet i et
sommerbrev
	
  

b. Sak 10. Valg:
Kasserer Anne Lorås er kandidat
– årsmøtet har gitt styret fullmakt til å ta inn kasserer
Vedtak
Anne Lorås er kasserer for Hovedlaget. Har tatt på seg vervet for et år, dvs til årsmøtet
2015.
c. Valgkomité med leder og tre medlemmer for årsmøte 2015.
Styret fikk fullmakt til å oppnevne ny valgkomite. Det skal tilstrebes større spredning i
geografisk tilhørighet.
Leder av valgkomiteen går på rundgang slik:
• 2014 Fotball
• 2015 Sykkel
• 2016 Tennis
• 2017 Turn.
Vedtak 08.05.14
Hver gruppe foreslår 1 valgkomitemedlem innen hovedlagets neste styremøte. Saken
tas opp igjen da. Geografisk og kjønnsmessig fordeling er viktig.
Vedtak
Turns representant - Ellen Hallem, 99047288, ellenmgh@hotmail.com
Tennis representant - Sidsel Hartløff Helland, 95901715,
sidsel.hartloff.helland@levanger.kommune.no
Sykkel
- har frist til 19.06.14 på å melde inn navn til Atle
Fotball
- har frist til 19.06.14 på å melde inn navn til Atle.
d. Erfaringer fra årets årsmøte for å forbedre høstmøtet og årsmøtet 2015
Vi lager en plan for høstmøtet.
Konkusjoner
Høstmøtet inkluderes i Sverredagen. Fases inn i programmet. Atle tar hovedansvar for
planlegging av høstmøtet med klubbhusdiskusjon. Arbeidsgruppa for Sverredagen
setter av tid i programmet.
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3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde
a. Fotball
Status nye baner ble gjennomgått.
Status etter brukermøtet Moan fritidspark 13. mai ble gjennomgått. IL Sverre uttrykte
stor utilfredshet med framdriften i avklaring flerbrukshall og konsekvensene det får
for Fotballs prekære behov for en ny 11’er kunstgressbane og IL Sverres behov for
klubbhus.
Bedt om møte med Levanger kommune om Elberg, jfr e-post fra leder datert 1. juni
som styret har fått kopi av. Møtet blir 18. juni. Atle, Jan Inge og Espen stiller.
Konklusjoner
Fotballs sponsoravtale med DNB skal godkjennes av Hovedlaget. Saken utsettes til
neste styremøte.
b. Turn
Sommerleir – miniturnuke er i planleggingsstadiet for gjennomføring denne
sommeren.
Ny kontrakt i forhold til utvidet bruk av Løa, med Trønderhallen angående leie av Løa
er under forhandling.
	
  

c. Sykkel
Status velodromen
NTNU har laget modell som arkitekt har tegnet ut.
Presentert og gjennomgått i møte Levanger kommune hadde med KUD v/ Morten Roa
på Jægtvolden 5. juni.
Mål ferdig 2015, men før det må NCF gå for dette => det må avklares om
anbudsregler kan fravikes og om RUP-midler kan gis => finansieringsplan =>
anbudsprosess => og så kan endelig plan etter valgt entreprenør/leverandør.
Tronheimfjorden rundt 8. juni gjennomført – meget vellykket!
Tour de Tomtvatnet 14. juni ser ut til å bli et flott arrangement. Fullt fokus på TdT for
tida. Uheldig informasjonsgang om dugnadshjelp fra IL Sverre. Skal tas inn i
evalueringen!
Konklusjoner
Sverre Sykkel må kreve være med på evaluering av TDT dette året. Det er en del som
burde komme fram særlig fra IL Sverre sin side.
	
  

d. Tennis
Turneringer i Namsos, Trondheim samt Regionalt mesterskap som toppmesterskap.
Tennisbanen på Moan fungerer godt.
Registreringen i Min idrett oppleves vanskelig av flere medlemmer.
Konklusjon
Hovedlaget må følge opp for å gjøre bruk av Min idrett mer forståelig og
brukervennlig for medlemmer. Anne, Rune og Per Jarle.
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e. Hjemmesideløsningen etter omleggingen til v/ Ragnhild
Erfaringer med leverandøren og bruk av Wordpress etter møte med leverandør 13.
mai.
Nettstatistikk.
Konklusjon
Utsettes.
4. Status økonomi v/ Atle
Status er
• Økonomi – status etter innspill fra Bjørn Tore
• Pr. 1 juni. ca. balanse i hovedlaget.
• Det har kommet inn ca. 81.750,- i medlemskontingent.
• Det har blitt sendt ut 1 purring på Medlemskontingent via Min Idrett. Fotballgruppen
har nå tatt i bruk Klubbadmin, og sendt ut faktura via KlubbAdmin og MinIdrett.
• Kick back i fra G- Sport Magneten, innbetalt klubben 03.06.2014. 57.235,- til
fordeling. Forslag til fordeling:

Fordeling av Kick back fra G Sport Magneten

Hovedlaget
Fotball
Turn
Sykkel
Tennis
•
•

Fordelingsnøkkel
22,27 %
##########
51,97 %
11,69 %
14,00 %

Sum 57235,4951,35000,00
11555,2599,3112,-

(Fordeling 2013 51787,-)
Beløpene er avrundet.
Fotball får 35.000,00 resten blir fordelt etter
fordelingsnøkkel

Grasrotandel 1 jan. - 30 apr.
23.101,til fordeling.
Forslag fordeling. Bruke fordelingsnøkkel etter antall medlemmer pr. 08.06.2014

Fordelingsnøkkel Grasrotandel

Hovedlaget
Fotball
Turn
Sykkel
Tennis
•

•

•

Fordelingsnøkkel
10,90 %
51,10 %
25,40 %
5,70 %
6,90 %

23101,2518,11802,5873,1320,1588,-

Fordeling er avrundet

Nå er turn avdelingen ferdig med sesongen, og de er i gang med å lære seg
KlubbAdmin. KlubbAdmin vil kommunisere med Mysoft. Mysoft er det nye
faktureringssystemet som turn gruppen skal ta i bruk.
Da ser jeg ingen grunn til å ha to databaser i IL Sverre. Dermed foreslår jeg å si opp
Medlemsnett. Dermed vil klubben spare mye arbeid og ca, 400 ,- kr i mnd. Det er 2
mnd oppsigelses frist på Medlemsnett.
Klubbadmin status
Opplæringskveld ved NIF 5. juni. Rigmor, Rune, Ragnhild og Atle deltok.
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•

Momskompensasjonen for 2013 - status
Beregnet til og innrapportert Sportsadmin kr 3.276.112,30.
Full kompensasjon vil være kr 229.327,85, Men vi må regne med avkorting, da
beløpet som er bevilget til å dekke opp antagelig ikke dekker opp alt.

•

Fritak fra medlemskontingent og æresmedlemsskap
Emne: Fw: Medlemskontingent
Dato: Lørdag 7. Juni 2014 19:37 CEST
Fra: Bjørn Tore Røstad <bj-t-roe@online.no>
Til: "ATLE BUSCH" <atle.busch@ntebb.no>
Hei
Fikk denne mailen, dette er noe styret må ta stilling til.
Slik jeg ser det kan det eventuelt tilbys æresmedlemskap, hvis kravene er oppfylt. Det kan
også tilbys gratis medlemskap som et alt.
Jeg har også tenkt på at klubben bør tilby Audun Sende gratis medlemskap. Han var ute
på treningstur på sykkel da han brutalt ble påkjørt.
Han ble alvorlig skadet, og er varig svekket pga. ulykken. Audun var medlem av il Sverre
sin sykelgruppe da dette skjedde. De var to som ute på treningsrunde, og begge ble
påkjørt. Men det var Audun som fikk varig men.
Jeg mener at styret bør vurdere å tilby han livslangt gratis medlemskap , da han var ute i
trening, og var medlem i il Sverre da dette skjedde.
Bjørn Tore
From: Turid Renden Fausel
Sent: Friday, June 06, 2014 2:21 PM
To: medlem@ilsverre.no
Subject: Medlemskontingent
Min mor Inger Johanne Renden har fått tilsendt krav om medlemskontingent for 2014.
Hun har vel vært medlem i Sverre IL i godt over seksti år, hun har nå blitt 96år og hvis
dere
har noe som heter at æresmedlemmer fritas for å bet. kontingent, så må en vel si at hun
er i den kategorien. Hvis ikke så melder jeg henne herved ut av Sverre IL.
mvh
Turid Renden Fausel

Vedtak
1. Fordeling midler fra G-sport Fordeling Kick Back tas opp i gruppestyrene og
behandles på Hovedlagets neste styremøte.
2. Fordeling av grasrotandel vedtatt iht ovenforstående.
3. Anne gis fullmakt til å si opp avtalen med Medlemsnett. Planen er at avtalen er
oppsagt fra 31. sep 2014.
4. Fritak fra krav om kontingent og æresmedlemsskap.
- I saken Audun Sende fatter styret vedtak om at Audun fritas fra å betale kontingent
for sitt medlemsskap i IL Sverre, og kan være medlem så lenge han vil.
- I saken Inger Johanne Renden mangler styre en begrunnelse for å anbefale
æresmedlemsskap for Årsmøtet eller frita henne for betaling av
medlemskontingent. Atle gir Turid Renden Fausel tilbakemelding om dette.
5. Gjennomgang av innkommet post ved leder
Ingen post.
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6. Eventuelt
Atle skal gå på skole/kurs i.f.m jobb høsten 2014. Er i Oslo/København alle oddetallsuker
i perioden 25. august – 7. november.
Neste møte:

Tirsdag 19.august 2014 kl. 1900-2130
Klubbhuset på Levanger stadion.

Forslag til saker i neste møte:
o Gjennomgå plan for Sverredagen og høstmøtet 2014
o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre
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 12.06.14
Ragnhild Flatås og Atle Busch (sign)
referenter
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