Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 19.08.14 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Tennis
Leder Turn
Vara 1

Atle Busch
Rigmor Asperheim
Anne Lorås
Rune Leirset
Jan Inge Olsen og
Espen Leirset
Inge Johnsen
Lise Værvågen
Wenche H. Johannesen
Per Jarle Bolkan

Fravær
Sekretær
Vara 2

Ragnhild Flatås
Asgeir Persøy

Sted
Klubbhuset på Levanger stadion

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat fra møtet 12. juni 2014 ble godkjent.
2. Plan for høstmøtet 6. sep 2014 ved leder
Bakgrunn
• Møte 18. juni med Levanger kommune v/ ordfører, ass rådmann og idrettskonsulenten.
Fra IL Sverre stilte leder Hovedlaget og leder og nestleder Fotball.
• Sommerbrevet til medlemmene utsendt 1. juli. Der sto det:
Styret vil i høst arrangere et medlemsmøte for å legge fram våre tanker om videre
utvikling og satsing slik at dere kan være med å påvirke hva som skal være vår strategi
videre. Dette medlemsmøtet (Høstmøtet) planlegger vi å gjennomføre lørdag 6.
september kl 1000-1200. Endelig innkalling vil komme direkte til alle registrerte
medlemmer og på vår hjemmeside. Møtet er for alle medlemmer – store og små. Kom å få
informasjon, gi dine innspill og få med deg hva andre mener!
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• Så var det en 2-sider i LA 7. juli om mulig strategisk endring for IL Sverre.
Forslag til sted: Elberg? Er det egnet? Frol OS?
Dette er en oppfølging av:
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.
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?
Konklusjoner
• Medlemsmøtet blir i Frol OS-kantina 6. sep kl 1000-1200 med kjøkken er booket.
Det serveres en enkel frokost
o Hensikten med møtet er å gi hovedlagets styre innspill til sitt strategiske
arbeid for IL Sverre, herunder dreiningen fra Moan til Elberg og
klubbhusene på Elberg og Levanger stadion. Vi ønsker også å få forslag til
hvordan vi kan organisere arbeidet med daglig drift av klubben bedre.
• Ragnhild
o booker også gymsalen hvis mulig slik at barn kan leke der (uten at dette
organiseres av oss – leken skjer på foreldrenes eget ansvar)
o tar ut nøkkel fra skolen og sørger for at vi får brukerid og passord til å
benytte oss av skolens wifi under møtet
o lager infobrev som sendes ut til alle medlemmer via e-post samt legges ut
som nyhetssak på hjemmesiden vår
o avklarer hvem som handler inn til frokost og rydder (mat, melk, jus, kaffe,
te, frukt)
• Atle leder møtet, og forbereder møtet sammen med Ragnhild og Espen
• Atle og Espen innleder, samt organiserer diskusjonen underveis
• Jan Inge stiller med Fotballs prosjektor
• Rune sørger for at G-sport-kort for IL Sverre-medlemmer er tilgjengelig under
møtet og at det er tilrettelagt for å tegne medlemsskap under møtet
• Alle i hovedlagets styre oppfordres til å stille i møtet
• Evaluering skjer i neste styremøte.
3. Plan for IL Sverre-dag i 2015 v/ Ragnhild og Rigmor
Har med oss fra sist:
• Dette arrangementet eies av hovedlaget.
• Hensikt: Et arrangement til inspirasjon og rekruttering for medlemmer og familie.
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• Arrangementskomite bestående av:
Ragnhild og Rigmor - Hovedlaget
Lise
- Tennis
Anne Slungård
- Fotball
Inge
- Sykkel
Renate Alfnes
- Turn
• Momenter: Kr 20 000,- er ramme for utgifter fra hovedlaget – mål om å få dekket
utgifter ved sponsing og salg (tilsv).
Status
Arbeidet pågår. Det er laget et arbeidsdokument. 2. møte i komiteen er berammet til
2.september 2014. (Se kalender på nettsida vår)
4. Valgkomité med leder og tre medlemmer for årsmøte 2015.
Oppfølging fra sist styremøte:
Leder av valgkomiteen går på rundgang slik:
• 2014 Fotball
• 2015 Sykkel
• 2016 Tennis
• 2017 Turn.
Vedtak
Fotballs representant - mangler fortsatt kandidat. Navn meddeles Atle snarest.
Sykkels representant (leder) - Per Gunnar Hansen, 92651314,
per-gunnar.hansen@ntfk.no
Tennis representant - Sidsel Hartløff Helland, 95901715,
sidsel.hartloff.helland@levanger.kommune.no
Turns representant - Ellen Hallem, 99047288, ellenmgh@hotmail.com
Konklusjon
• Leder tar kontakt med valgkomiteen når Fotballs representant er klar, for å få de til
å starte arbeidet og tilby bistand i form av klarlegging av oppgaven hvis ønskelig.
• Alle i styret som står på valg må ta stilling til om de vil ta gjenvalg.
5. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde
a. Fotball
Sliter med å få inn aktivitetsavgift ved at medlemmer har problem med å få ut av
fakturaen via Min idrett.
Avklaring mht bruk av IL Sverres logo på sponset utstyr etterlyses.
b. Turn
Virker ikke som det nye MySoft er kompatibelt med Min idrett.
Stor pågang i turnpartiene.
Har også dratt i gang tilbud om basistrening for ungdom og voksne.
Ble ikke sommerturn likevel pga samarbeidspartnerne ikke var tilgjengelig pga
ferieavvikling m.m. Satser på å arrangere noe lignende i høstferien.
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Fikk solid overskudd etter Gymnastikkfestivalen, og har god økonomi.
Lånet fra hovedlaget i 2013 på kr 150.000,- er tilbakebetalt 14.05.14.
c. Sykkel
Gode resultater fra aktivitetene i sommer.
Status velodromen – ser ut til at starter støping av elementer kan ta til i oktober.
d. Tennis
Klubbmesterskapet arrangeres helgen 23.-24. aug. 14.
10-årsjubileet markeres 14. september.
	
  

e. Oppfølging av 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.
	
  

Vedtak
• Rigmor kan på vegne av IL Sverre inngå avtalene med idrettskretsen.
• Rigmor følger opp gruppene i forhold til våre forpliktelser og muligheter etter
avtaleinngåelse, og koordinerer søknader om midler som må fremmes felles for IL
Sverre.
f. Status profileringsdokument for IL Sverre v/ Ragnhild og Wenche
Stikkord: Retningslinjer for visuell utforming samt bruk av logo. Sverre-S, historikk,
mening og symbolikk.
	
  

Status så langt, og vurdering av pristilbud:
Det er utformet en skriftlig tentativ oversikt over ønsker og behov for IL Sverres
visuelle profil. (Dokument vedlagt) På grunnlag av dette dokumentet, møter og
samtaler med reklamebyrå er det hentet inn pristilbud fra hhv. WOW reklame Verdal,
samt Hattrem, Levanger. (Begge pristilbud vedlagt)
WOW reklame ha totalt 25.000 kr for redesign av IL Sverres logo, mens Hattrem
tilbyr en visuell profil for 14.000 kr. Disse tilbudene er ikke helt sammenlignbare, men
enkelt sagt er Hattrem sitt tilbud mindre omfattende enn WOW sitt.
Begge tilbudene inneholder imidlertid: logo, fargeprofil, dekorelement og typografi,
som er det vi trenger. Gjør oppmerksom på at det må påregnes løpende utgifter utover
prisforslagene om ikke førsteutkastene godkjennes av IL Sverre.
Wow reklame kjenner ikke til IL Sverres historie, det gjør Hattrem, som tidligere har
gjort liknende arbeid for IL Sverre. Begge reklamebyråene er imidlertid svært
dialogorientert, og lyttende og sørvisinnstilt.
På bakgrunn av innhentede pristilbud og med hensyn til at Hattrem er lokal leverandør
av tjenesten, og best kjenner til IL Sverre anbefaler vi at Hattrem blir forespurt om å
lage visuell profil. Så snart IL Sverre har gjort endelige avklaringer med hensyn til
spørsmål fra Hattrem under, kan arbeidet med retegninga ta til.
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Vedtak
1. Hattrem reklame får jobben med å lage visuell profil for IL Sverre som skissert i
pristilbud.
2. Hovedstyret gir Wenche og Ragnhild fullmakt til å bestemme vårt syn på
spørsmålene fra Hattrem (se under)
3. Logoskisser og visuell profil framlegges om mulig på neste styremøte for
vurdering.
Hattrem v/ Kjersti Hansen Eggen ønsker avklaring på følgende spørsmål før
arbeidet med logoen kan fortsette:
IL-Sverre-logoen finnes i mange versjoner, på det gamle treskjoldet som ble
avfotografert hos Hattrem, på gullsmed Pettersens produkter, og på nettsiden.
1. Skal pin, skjold og ærespris fortsatt produseres uten modifisering?
2. Og kan det i så fall være en idé å ta utgangspunkt i disse, og lage en ny,
forenklet versjon som logo?
3. Jeg lurer også på om jeg kan gå bort fra skjoldformen og bruken av gult og
blått, og kun bruke hvit, svart og rødt
	
  

Konklusjon
Styret forventer at denne saken er ferdig til årsmøtet 2015.
I dokumentet bør også retningslinjer for bruk av IL Sverres logo på sponset utstyr
framgå.
	
  

6. Status økonomi v/ Anne
Økonomistatus pr. 30. juni ble gjennomgått - status er tilfredsstillende Hovedlaget.
Fordeling midler fra G-sport Kick Back – kr 57.235,- til fordeling.
• Grasrotandel 2. kvartal. – kr 24.078,- til fordeling.
• Sponsoravtalen med G-sport. Styrets leder har fått en e-post fra leder av Spkl
Nessegutten der det bl.a står:
•
•

Da har jeg gitt beskjed til G-sport om at vi går inn i ny avtale med sluttdato 31.12.2015 slik at
vi er koordinert med Sverre IL.
Jeg har lagt inn gjennomgang av G-sport avtale som en september-oppgave i Hovedstyrets
Årshjul. Vi bør komme i mål til årsskiftet hvis vi starter i september neste år :-)
Vi har Adidas-avtale som utløper i år vi også. Hvorfor denne ble kortere enn G-sport avtale
kjenner jeg ikke til. Uansett må vi komme igang med en fornyelse her og tar dette med Tore
Utler når vi nå skal signere G-sport avtale. Da tar jeg meg den frihet å nevne Sverre IL også
slik at Adidas utarbeider nye avtaleutkast for begge idrettslagene.

Konklusjon
• Hovedlagets kasserer følger opp problemene med MySoft og Min idrett med NIF. For
å sikre IL Sverre medlemskontingent og aktivitetsavgift må fakturaene skrives ut og
sendes/leveres til de som ikke har betalt
• Hovedlagets kasserer etterlyser LAM-midlene for 2014 fra Levanger idrettsråd
• Hovedlagets kasserer utarbeider til neste styremøte et forslag til hvordan vi skal
fordele Kick Back i 2015 slik at dette kan budsjetteres.
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Vedtak
• Fordeling midler fra G-sport Kick Back ble vedtatt slik

Hovedlagets andel tilfaller Fotball som en kompensasjon for manglende avtale om
hvordan indeksregulering av den forfordelte summen skal skje i perioden.
• Fordeling av grasrotandel 2. kvartal ble vedtatt slik

7. Gjennomgang av innkommet post ved leder
Henvendelse fra firmaet NYT Kaffe AS om vi vil inngå avtale om egen klubbkaffe. Hva
svarer vi?
Konklusjon
Leder gir firmaet tilbakemelding om at vi ikke ønsker å inngå en slik avtale.
8. Eventuelt
Atle går på skole/kurs i.f.m jobb høsten 2014. Er i Oslo/København alle oddetallsuker i
perioden 25. august – 7. november.
Neste møte:

Torsdag 18. september 2014 kl. 1900-2130
Røstad, Nordlåna.

Forslag til saker i neste møte:
o Etter høstmøtet 6. sep 2014
o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre
o Bruk av IL Sverres hjemmeside – erfaringer og utfordringer v/ Ragnhild
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 19.08.14
Atle Busch (sign)
referent
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