Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 18.09.14 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder

Leder Tennis
Leder Turn
Vara 2

Atle Busch
Rigmor Asperheim
(fra kl 2030)
Anne Lorås
Ragnhild Flatås
Rune Leirset
Inge Johnsen
Lars Østraat for
Lise Værvågen
Wenche H. Johannesen
Asgeir Persøy

Fravær:
Leder Fotball
Leder Tennis
Vara 1

Jan Inge Olsen
Lise Værvågen
Per Jarle Bolkan

Nestleder
Kasserer
Sekretær
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel

Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat fra møtet 19. august 2014 ble godkjent.
2. Erfaringer fra og oppfølging etter Høstmøtet 6. sep 2014
Erfaringer:
 Et godt møte, vi trenger sånne møter også.
 Bør gjøre også årsmøtene mer slik, dvs årsmøtedokumenter legges ut på nett, og det
det skal stemmes over, trenger ikke å legges fram så detaljert.
 Synd ikke flere møter, men viktig å høre desto mer på de som bruker av tida si til å
møte. Lite kritiske røster. Hadde vært interessant å få flere perspektiver.
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Oppfølging
Angående årsmøte:
- Settes en frist for innsending av årsmøtedokumenter, og de legges umiddelbart ut
på nett.
- Få revisoruttalelse på det økonomiske som oppsummerer.
- Økonomisk årsberetning i bokstaver.
- Endre lokasjon. (Elberg eller Gulhuset på stadion)
Konklusjoner
 Skriv til kommunen om å si opp forpliktelsen på kr 1,1 mill til 11er kunstgressbane på
Moan da denne vil bli bygd på Elberg i stedet. Atle lager skrivet.
 Lage forslag til avtale om Elberg. Atle lager et utkast.
 Høstmøtet skal ikke legges inn i Sverredagen. Sverredag skal vektlegge aktivitet, og
kan med fordel legges før Høstmøtet slik at Sverredagen kan promotere møtet.
Ragnhild følger opp.
3. 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
Sykkels representant

- mangler fortsatt kandidat. Navn meddeles Atle snarest.
(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
Gruppene skal på sitt årsmøte velge representant til hovedlagets valgkomite som del av
øvrig valg.
Konklusjon
Leder tar nå kontakt med valgkomiteen 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.


4. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde
a. Fotball ved Atle
Behandling av låneopptak fra Levanger kommune til Fabritusbanen pålydende
712.000 kroner til 0,5 % rente. (Låneavtalen er vedlagt)
Vedtak
Låneavtalen ble godkjent. Atle signerer og sender inn avtalen opp.

Fotballs sponsoravtale med DNB skal godkjennes av Hovedlaget. Saken ble utsatt i
forrige styremøte
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Fra: Arnesen, Laila [mailto:Laila.Arnesen@dnb.no]
Sendt: 3. september 2014 14:49
Til: ILSverre Fotballgruppa
Kopi: Risnes, Svein Ove
Emne: SV: IL Sverre Fotballs sponsoravtale med DNB
Hei
Jeg bekrefter at forholdene i avtale mellom IL Sverre Fotball og DNB signert 07.04.2014
gjelder utelukkende for IL Sverre Fotball.
Vennlig hilsen
Laila Arnesen | Banksjef | Salgsteam Trøndelag

Vedtak
Avtalen godkjennes ut fra svaret og presiseringen fra DNB datert 3. sep 2014.
b. Turn ved Wenche
Fra forrige møte: Hovedlagets kasserer følger opp problemene med MySoft og Min
idrett med NIF. Hva er status?
Konklusjoner
Anne og Rune bistår Turn med kontakt opp mot NT idrettskrets og leverandører (NIF
v/IT-sjef) for å sette press på å få orden på problemene.

Gruppene oppfordres til å leie treningstimer (basistrening) fra Turn.
Vedtak
IL Sverre ønsker at ungdomssatsingsmidlene fra NT idrettskrets går til Turn som tilbyr
basistrening til alle gruppene. Ungdomssatsingsmidlene kan brukes til å dekke leie av
turns basistreningstilbud.
Turn og Rigmor jobber videre med ungdomssatsinga for å lage en avtale om dette.
c. Sykkel ved Inge
Fra møte om sykkelvelodromen 16.09.14
Tegningene av velodromen er ferdig. Tennis må merke seg at det er svært tett og kan
begrense utbyggingsmuligheter for tennis i det området banene ligger i dag.
Målsetting: Byggestart til våren. Trenger at sykkelforbundet stiller seg 100% bak!
d. Tennis ved Lise
Fra 10-årsjubileet 14. september. 32 deltok. Delte ut utviklingsstipend til…
Foredrag ved Åke Junge. Lykkes ikke å tennisforbundet i tale, vurderer derfor å ta på
seg regionasvaret for å kunne utvikle seg videre. Ønsker å holde gruppene i gang.
Tennishall står oppført på langtidaprioriteringslista.
Vedtak
Gunnar Helland foreslås til årets ildsjel. Lars følger opp med å skrive en begrunnelse
fra Tennis, og den oversendes Atle. Atle sender den inn på vegne av IL Sverre.
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e. Fra dialogmøtet med NT idrettskrets v/ Rigmor og Anne
Mange møtte.
Mange klubber jobber med anlegg.
Diskusjon om opplevd sviktende dugnadsånd.
Gjennomgang Min idrett.
f. Status profileringsdokument for IL Sverre v/ Ragnhild og Wenche
Arbeidet går sin gang. Spørsmålene som ble diskutert i forrige styremøte er avklart, og
det forventes at Hattrem ferdigstiller profileringsdokumentet i god tid innen fristen.
g. Hjemmesideløsningen etter omleggingen til v/ Ragnhild
Oppsummering av evaluering (fra medlemmene) sendt på epost.
Konklusjon
Gruppene må ta evaluering av nettsiden til etterretning, og følge opp med å gjøre
nødvendige forbedringer.
h. Samarbeidsmøte med styret i Spkl Nessegutten 2. oktober på Nesset arena v/ Atle
-----Original Appointment----From: Busch, Atle
Sent: Sunday, September 07, 2014 11:42 AM
To: Busch, Atle; olav.salater@smn.no
Subject: Prat om stort og smått for idrettslagene våre
When: 2. oktober 2014 18:00-19:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien.
Where: Kafe Renbjør
Hei
IL Sverre hadde sitt medlemsmøte om endret strategisk valg av hovedanlegg, og det ble helt klart at vi
nå går for Elberg.
Hva om vi treffes og tar en prat om muligheter og utfordringer vi står overfor, slik vi snakket om?
Tidspunktet jeg har foreslått her er bare et av flere som passer for meg denne uka. Kanskje skal vi ta
med oss nestlederne våre også?
Jeg har foreslått å treffes på et nøytralt sted, men vi kan godt ta det i klubblokalet deres eller hjemme
hos en av oss hvis du ønsker det.
Atle
________________________________________________________
From: Olav Midtsian Salater [mailto:olav.salater@smn.no]
Sent: Monday, September 08, 2014 8:35 AM
To: Busch, Atle
Subject: Godtatt: Prat om stort og smått for idrettslagene våre
When: 2. oktober 2014 18:00-19:30 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Oslo, Roma, Wien.
Where: Kafe Renbjør
Dette blir hyggelig ! Vi tar med oss nestleder, evt. andre vi mener kan være fornuftig å ta med ! Vi
inviterer gjerne til Nesset arena! Kaffe og enkel servering i rustikke omvigelser!

Konklusjon
 Saker vi vil diskutere er:
o Samarbeidsavtalen
o LFK og oss samarbeidende klubber
o Felles profesjonell administrasjon
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Fra oss deltar:
o Leder, og hvem flere vil være med????

5. Status økonomi v/ Anne
 Har nettopp foretatt en purring på manglende betaling av medlemskontingent.
 Fordeling av LAM fra Levanger idrettsråd:
Vedtak
Følgende fordeling ble vedtatt:

Fordeling LAM
Hovedlaget
Fotball
Turn
Sykkel
Tennis

10,17 %
52,03 %
25,23 %
5,78 %
6,79 %

Totalt
116 591
11 857
60 662
29 416
6 739
7 917

6. Gjennomgang av innkommet post ved leder
Ingen post av betydning utenom de e-postene som er utsendt fortløpende.
7. Eventuelt
Forventninger fra Hovedstyret til gruppene:
Hovedstyret ønsker at gruppene skal være tydeligere på hvilke saker de ønsker at
hovedstyret skal bidra med/ta opp. Det er nødvendig at gruppestyrene gjennomgår hva de
kan vedta og hva som ligger til hovedstyret å vedta, jfr Sverreloven.
Konklusjon
 Til neste styremøte bes hver gruppe lage og ta med til møtet en oversikt over
sponsoravtalene som gruppene har inngått
 Hovedstyret må lage et fullmakts/delegasjonsvedtak slik at driften i gruppene ikke blir
skadelidende av manglende mulighet til å inngå avtaler. Dette bør gjøres før årsmøtet.
Speiderhuset:
Yngvar Amlien, leder i speiderklubben kan møte angående Speiderhuset 29.september
2013
Konklusjon
Rigmor lager en møteinnkalling til dette møtet. Atle, Rigmor stiller til møte. Jan Inge får
beskjed av Rigmor, og han deltar hvis mulig.
Atle er i Oslo/København alle oddetallsuker i perioden 25. august – 7. november.
Neste styremøte: Torsdag 13. november 2014 kl. 1900-2130
Røstad, Nordlåna.
Forslag til saker i neste møte:
o Oppfølging etter samarbeidsmøtet med Spkl Nessegutten 2. oktober
o Gjennomgang av gruppenes oversikt over sponsoravtaler
o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre
- Organisering av arbeidet med anlegg og klubbhus
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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 18.09.14

Ragnhild Flatås og Atle Busch (sign)
Referenter

VEDLEGG til sak 5. a
Avtale om lån for kunstgressbane på Fabritius.
Basert på søknad fra IL Sverre og Kommunestyrets behandling / vedtak i sak 24/14 er
følgende avtale inngått mellom IL Sverre og Levanger Kommune:
1. IL Sverre gis et lån på 712.000 kroner til 0,5 % rente over sist opptatte
kommunale lån ift. rentebetingelser.
2. Låne utbetales etter avrop fra idrettslaget og i takt med påløpende kostnader for
anlegget.
3. Låne nedbetales i takt med utbetaling av spillemidler for anlegget.
4. Renten på låne tillegges hovedstol ved hvert årsskifte og betales i sin helhet ved
innfrielse av lånet.

Levanger, 11. september 2014.
Levanger Kommune
_______________________
Ola Stene
Rådmann

IL Sverre
_______________________
Atle Busch
leder
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