Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 13.11.14 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Tennis
Leder Turn
Vara 1

Atle Busch
Rigmor Asperheim fra kl 2100
Anne Lorås
Rune Leirset
Jan Inge Olsen
Inge Johnsen
Robert Dunning møtte for
Lise Værvågen
Wenche H. Johannesen
Per Jarle Bolkan

Fravær - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.
Sekretær
Ragnhild Flatås
Leder Tennis
Lise Værvågen
Vara 2
Asgeir Persøy
Sted
Klasserom i Nordlåna på HiNT Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat fra møtet 18. september 2014 ble godkjent.
2. Valgkomité med leder og tre medlemmer for årsmøte 2015.
Status
Valgkomiteen hadde møte hjemme hos Atle 15. okt, og de er nå godt i gang med sitt
arbeid.
Representanter:
Fotball - Tor Strand, 97044964, Tor.STRAND@helse-nordtrondelag.no.
Sykkel - (leder) - Per Gunnar Hansen, 92651314,per-gunnar.hansen@ntfk.no
Tennis - Sidsel Hartløff Helland, 95901715,sidsel.hartloff.helland@levanger.kommune.no
Turn - Ellen Hallem, 99047288, ellenmgh@hotmail.com
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Gruppene skal på sitt årsmøte velge representant til hovedlagets valgkomite som del av
øvrig valg.
Konklusjon
Ragnhild lager en nyhetssak i samråd med valgkomiteen.
3. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde
a. Utvikling av Elberg-området
(1) Møte med Levanger speidergruppe 29. sep v/ Atle
Yngvar Amlien og Roy Jensen møtte fra speidergruppa - Rigmor, Atle og Leif
Bjarne Wiborg fra Fotball deltok fra oss.
Her kommer en kort oppsummering fra møtet mellom IL Sverre og Levanger
speidergruppe mandag 29.sept. På møtet deltok Yngvar Amlien og Roy
Jenssen fra speideren, Atle Busch, Leif Wiborg og undertegnede fra IL Sverre.
IL Sverre og Levanger speidergruppe er begge positive til et smarbeide mellom
idrettslaget og speidergruppa i forhold til området på Elberg og i forhold til et
mulig, fremtidig, felles lokale. Det er pr nå, ikke mulig for speidergruppa å ta
opp lån for å være med å finansiere et nytt lokale, men ulike løsninger i forhold
til dette ble skissert. Speidergruppa drøfter hva de finner mest hensiktsmessig
og gir en tilbakemelding. I et evntuelt nytt, felles lokale, trenger speidergruppa
tilgang til møterom, kjøkkenkrok, toaletter, utstyrsrom, utvendig, stort lager
med god takhøyde, samt mulighet for kontorplasser.
Leder i IL Sverre, Atle Busch, lager utkast til en avtale mellom idrettslaget,
speidergruppa og kommunen som sendes både speidergruppa og kommunen.
Mvh Rigmor Asperheim
Kontaktpersoner:
Roy Jenssen tlf: 95077427, rwjens@online.no
Yngvar Amlien tlf: 95056149, yamlien@live.no
Rolf Alstad tlf: 97580515 mail Rolfalstad@me.no
Atle Busch tlf: 90859175, atle.busch@hnt.no
Rigmor Asperheim tlf: 91521074, asperheima@gmail.com
Jan Inge Olsen tlf, jan.olsen@ntebb.no
(2) Ny avtale med Levanger kommune for Elbergområdet (vedlagt) v/Atle
Forslag til ny avtale ble sendt hovedlagets styre og i e-post 25. sep
Vedtak
Atle fremmer vedlagte avtaleutkast til Levanger kommune. I utkastet er hensyntatt de
endringene/tilføyelsene 1. Levanger speidergruppe har bedt om.
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b. Info fra møte med Levanger kommune 31. okt v/ Atle
Vi fikk invitasjon fra Levanger kommune v/ Ø Nybakken:
Fra Levanger kommune deltok: Øyvind Nybakken, Kjersti Nordberg, Dina von
Heimburg, Marit Glæstad Sølvberg
Fra IL Sverre deltok: Atle, Rigmor, Inge og Espen fra Fotball
Temaer som ble diskutert med I.L. Sverre;
1 Fabritiusbanen og området rundt,
a. bl.a. flytting av Skotthyllbanen/klubbhus til Stadionparken
b. akebakke med lys
c. fortau
2 Klubbhuset på stadion – hva skjer her?
a. Frivillighetens hus på Levanger?
i. Ideen lanseres 11. nov.
ii. Søke midler SMN lyste ut 1. nov?
iii. Nedsetter prosjektgruppe der IL Sverre er representert med Inge
iv. Krever årsmøtevedtak i IL Sverre – bruker da prosjektplanen
b. Midler til utbedring av taket fra kommunens restaureringsfond?
c. Tilbygg med moderne sanitæranlegg?
3 Videre arbeid/oppfølging av Elberg, med bl.a. reguleringsplanarbeid(bl.a.
parkering)?
a. Levanger kommune vil planere, skilte og merke opp parkering
b. Ønsker parkeringsområdet kun til parkering
Konklusjoner
Det som ble tatt opp i møtet er positive og gledelige signaler.
IL Sverres utgangspunkt er at vi bør eie tomta der klubbhuset på stadion står, men at
vi er positive til at andre aktører får tilgang til bruk av huset.
Imøteser utredningen fra prosjektgruppa som skal legges fram på årsmøtet vårt i mars.
c. Sponsoravtale med Adidas
Forslag til ny avtale ble sendt hovedlagets styre i e-post 25. sep. I e-posten sto det:
Gruppene må være tydelige på om de ønsker avtalen videreført og hva som evt bør
spilles inn som endringsforslag.
Konklusjoner
IL Sverre ønsker ikke å akseptere forslaget til nye avtale med Adidas. Vi ønsker at
dagens avtale forlenges til 31.12.15 slik at den sammenfaller i tid med G-sportavtalen.
Gruppene må starte å klarlegge sitt behov og ønske slik at forhandlingene kan settes i
gang i 2015. Tennis, Turn og Sykkel er ikke dekket tilfredsstillende i dagens avtaler
med Adidas og G-sport.
Atle følger opp mot Tore Utler.
d. Forventninger fra Hovedstyret til gruppene:
Oppfølging fra styremøtet 18. sep
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.
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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.
Konklusjoner
Atle lager et forslag til et fullmakts/delegasjonsreglement som kan legges fram for
årsmøtet. Gruppene skal behandle forslaget på sine årsmøter i januar/februar 2015 og
gi tilbakemelding til Atle.
Gruppene lager egne regler for oppfølging, og disse skal godkjennes i hovedlaget før
de gjøres gjeldende.
e. Gjennomgang av gruppenes oversikt over sponsoravtaler
Oppfølging bestemt i styremøtet 18. sep.
Konklusjoner
Turn, Fotball og Sykkel har avtaler. Avtalene ble gjennomgått.
Tennis har ingen sponsortilknytning.
f. Organisering av arbeidet med anlegg og klubbhus
Oppfølging bestemt i styremøtet 18. sep.
Konklusjoner
Hovedlaget styre oppretter en Anleggsgruppe og en Klubbhusgruppe.
Atle lager mandat for disse til neste styremøte. Forslag til medlemmer.
Gruppene oppretter hver sin Driftsgruppe som svarer til gruppestyret.
g. Fotball ved Jan Inge
Godt fornøyd med resultatene denne sesongen, er nå gått inn i vintersesongen.
Fabritiusbanen har blitt en suksess. Viktig at når akebanen åpnes så kan det ikke
kjøres med ski med stålkanter da det vil ødelegge kunstgresset.
Blir nå flere junior og seniorlag – også for damer!
h. Turn ved Wenche
Har fått andre aktører inn i Løa som leier tid av Turn.
Ønsker at forbundet arrangerer kurs i Løa for å øke kompetanse. Bør lage et
forum/organ som samarbeider om toppidrettssatsingen.
Vurderer ny styresammensetting – mindre styre og bedre arbeidsfordeling.
Gode resultater i regionen og på landsbasis!!
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i. Sykkel ved Inge
Inne i årets roligste periode. Meget godt fornøyd med resultatene.
Har hatt egen satsing på juniorene, og det har fungert bra.
Den nye velodromen har nå fått godkjenning som nasjonalt anlegg.
j. Tennis ved Robert
Sliter med rekrutteringen. Lite tilvekst. Vil gjerne ha flere damer.
Forslag: Anbefales at Tennis kontakter bedriftsidrettslagene f.eks på sykehuset,
kommunenen, HiNT, Norske skog m.fl og for de til å kjøpe prøvetimer med trener
som tilbud til ansatte.
Anlegget på Moan fungerer bra, men har vært plaget med innbrudd/ødelagt lås.
Hva er status i denne saken?
Oppfølging fra styremøtet 18. sep
Vedtak
…. 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.
Status:
Søknad ikke laget pga manglende kapasitet.
k. Status profileringsdokument for IL Sverre v/ Ragnhild og Wenche
Gjennomgikk forslag til logo.
Konklusjon
Wenche og Ragnhild har styrets fulle tillit i arbeidet de gjør med logoen. Viktig at historien
om logoen blir skrevet ned.

l. Samarbeidsmøte med styret i Spkl Nessegutten 2. oktober på Nesset arena v/ Atle
Info fra samarbeidsmøtet
Rigmor og Atle deltok fra oss, og møtte leder Spkl Nessegutten Olav M Salater og
Vegard Wist
Utfordring til Fotball-gruppene i Spkl Nessegutten og IL Sverre

LFK, Spkl Nessegutten, IL Sverre og Skogn IL har i dag en samarbeidsavtale som har
sine klare svakheter.
Våren 2014 ba LFK om et møte med Spkl Nessegutten og IL Sverre ut fra sin
tilnærming at vi brøt avtalen ved å etablere egne seniorlag, og vi holdt opp at vi ikke
mente det var brudd på avtalen da disse lagene ikke er i konkurranse med LFKs
toppidrettssatsning, men ment å sikre at unge voksne som ønsker å spille fotball for
trening og morro skal få godt et tilbud - altså en fortsettelse av breddefotballsatsingen
vi driver med i våre klubber. Samtidig hevdet vi at LFK ikke forholder seg til
samarbeidsavtalen i måten de ivaretar våre gutter i overgangen til junior på, og at det
medførte stort frafall.
Nå er sesongen 2014 på hell, og vi som ledere for Spkl Nessegutten og IL Sverre vil ta
initiativ til et møte med LFK igjen i desember eller januar. I dette møtet vil vi ha fokus
på de utfordringene dagens samarbeidsavtale gir oss, og stille spørsmål ved om denne
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avtalen bør evalueres og fornyes. Her trenger vi innspill og konkrete forslag til
forbedring av avtalen fra dere. Særlig bør vi ha fokus på hvordan vi sammen kan
jobbe for at LFK forblir en toppidrettsklubb som utvikler seg positivt og som vi kan
være stolte over å levere til. Samtidig må vi sikre at overgangen av spillere blir bedre,
at de som ikke vil eller kan satse på toppfotball fortsatt kan få et godt tilbud hos Spkl
Nessegutten og IL Sverre. Hva LFK bør bidra med tilbake ti l oss "moderklubber" bør
også være et tema.
Vi utfordrer dere i Fotballgruppa i Spkl Nessegutten og IL Sverre til å behandle disse
utfordringene og lage et kort diskusjonsnotat vi kan ha med oss i møtet. Om dere vi
utveksle meninger og synspunkter og lage et felles notat eller hvert deres blander ikke
vi oss oppi. Det vi får fra dere vil uansett bli formidlet mellom våre to klubber i
forkant av møtet. Ta gjerne kontakt med oss hvis dere har spørsmål til utfordringen.
Frist for levering av diskusjonsnotatet setter vi til 4. desember 2014.
Vi vil ha med oss to fra hver av våre Fotballgrupper i møtet med LFK. Dere velger
selv hvem. Dato for møtet kommer vi tilbake til.
Med sportslig hilsen
Olav Salater
og
Leder
Spkl Nessegutten

Atle Busch
Leder
IL Sverre

Konklusjon
Jan Inge tar kontakt med leder Fotball Nessegutten og avtaler et snarlig møte for å
samkjøre seg til møtet med LFK.
Leder for klubbene inviteres inn.
4. Status økonomi v/ Anne
Konklusjon
Status er OK, ikke noe unormalt.
5. Gjennomgang av innkommet post ved leder
 Levanger Idrettsråd – klubbesøk, jfr e-post 30. sep
Konklusjon
Atle takker ja til invitasjonen.
Ønsket tidspkt blir i april/mai med nye styrer.
Ønsker stormøte med hovedlagets styre og alle gruppestyrene
 Levanger Idrettsråd – Høring Temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet og
invitasjon til møte 13. nov, jfr e-post 7. nov
Til levanger Idrettsråd
ved leder Per-Otto Røiseng
Ber om at denne e-post videresendes til alle lag i Levanger kommune som er tilsluttet
Norges Idrettsforbund.
Høring Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet 2015-2018
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Temaplan for anlegg for leik, idrett og aktivitet er lagt ut på høring.
Planutkastet følger vedlagt. Det finnes også på kommunens hjemmeside
http://levanger.kommune.no/
Den delen av planene som omhandler anlegg av regional betydning er felles med
Verdal kommune. Denne delen er likelydende i Levanger- og Verdal kommune, som
begge nå har sin temaplan anlegg for leik, idrett og aktivitet ute til høring parallelt
Innspill bes sendt helst på e-post til: Levanger postmottak@levanger.kommune.no,
eventuelt pr. post til: Verdal kommune
Postboks 130
7601 Levanger
Frist for å gi innspill til planen er fredag 28. november2014.
I samarbeid med Levanger Kommune har alle lag fått tilsendt plan for leik, idrett og
anlegg med dette brevet. Alle lag har fått det pr. e-post.
Det er avsatt en høringsfrist på 3 uker.
Alle lag inviteres til møte om planen.
Torsdag 13.11.14
Kl: 19.00- 21.00
Sted: Trønderhallen
Saker:
1. Presentasjon
2. Idrettskonsulent Kjersti informerer om planen
3. Spørsmål
Konklusjoner
IL Sverre er veldig fornøyd med det arbeidet som er gjort med å lage en helhetlig plan
for leik, idrett og anlegg. Vi tror denne vil bidra til en god samfunnsutvikling
gjennom bedre vilkår for organisert og uorganisert leik og idrett i Levanger
kommune.
Rigmor gir tilsvar til Levanger IL Sverre.
 Barneidrettsmail til alle idrettslag i Nord-Trøndelag, epost datert 24. okt
Hei alle idrettslag i Nord-Trøndelag!
Kopi til særkretser og idrettsråd.
Organisasjon: Alle idrettslag som har aktivitetstilbud til barn under tretten år, skal ha
en oppnevnt barneidrettsansvarlig i idrettslagets styre. Navnet på denne personen
registreres inn i den årlige Idrettsregistreringen som alle idrettslag utfører i januar
hvert år.
Kunnskap og erfaring: Idrettskretsen har både ansatte og frivillige kurslærere som kan
besøke ditt/deres idrettslag gratis. Aktuelt innhold velger dere, men dette kan blant
annet være:






Olympiatoppens "Hvordan være en god idrettsforelder?"
Idrettens barnerettigheter
Mestringsklima! Hva er det, og hvorfor vil vi utvikle det?
Aktivitetslederkurs barneidrett
......
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Ei side med kompetansetilbud fra Nord-Trøndelag Idrettskrets finner dere her
(link). De fleste særforbund skal i tillegg kunne tilby trenerutvikling i sin særidrett.
Aktuelle økonomiske tilskudd til barneidretten i ditt idrettslag kan blant annet være:



Lokale aktivitetsmidler via Idrettsrådet
Tilskudd til oppstart eller videreutvikling av barneidrett etter
Idrettsskolemodellen
 Spillemidler til utstyr (fra hvert enkelt særforbund, samt Idrettskretsen dersom
dere har godkjent idrettsskole), med søknadsfrist nå 29. oktober
 ...
Informasjon om de mest aktuelle tilskuddsordningene finner dere her (link). Forøvrig
så finnes jo også ordninger som Kultur- og/eller folkehelsemidler i egen kommune,
Grasrotandelen, Momsrefusjon og Spillemidler til anlegg.
Barneidrettsinformasjon fra Norges Idrettsforbund finner dere her (link).
Vi hører gjerne fra deg på 74100100 eller ntik@idrettsforbundet.no .
Vennlig hilsen Nord-Trøndelag Idrettskrets
ved Einar Lund, Utviklingsleder
einar.lund@idrettsforbundet.no
74100106/ 41900030
Vedtak
IL Sverre legger funksjonen barneidrettsansvarlig til den som i dag har rollen som
styremedlem, og oppnevner styremedlem Rune Leirset til barneidrettsansvarlig i
dagens styre.
Kasserer sørger for å registrere dette samtidig som den årlige Idrettsregistreringen
utføres i januar hvert år.
6. Eventuelt
Neste styremøte: Torsdag 8. januar 2014 kl. 1900-2130
Røstad, Nordlåna.
Forslag til saker i neste møte:
o Planlegge årsmøtet for hovedlaget i mars
- Datoer for gruppenes årsmøter skal foreligge til møtet
o Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre
- Forslag til organisering av arbeidet med drift, anlegg og klubbhus
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 14.11.14

Atle Busch (sign)
Referent
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Vedlegg 1
UTKAST TIL NY

AVTALE
Mellom Levanger kommune (LK), IL Sverre (ILS) og 1. Levanger speidergruppe (LSG) er
det i dag inngått følgende avtale:
1. Formålet med avtalen er å sikre ILS og LSG et område for aktivitet i form av idrett og
speiding, samt arrangementer og administrasjon knyttet til aktivitetene.
2. LK gir ILS og LSG bruks- og driftsrett over området på Elberg slik det er avgrenset på
vedlagte situasjonskart. Elbergområdet omfatter fotballbanene med tribune, området
for klubbhus med garderobeanlegg og lager/garasje, og parkeringsområdet inkludert
dagens speiderhus.
3. ILS gis som største bruker, ansvaret for å koordinere bruken av området med LSG.
LSG og ILS gis fri rett til bruk av hvert sitt speiderhus/klubbhus med omliggende
områder slik det benyttes i dag, samt parkering tilknyttet dette.
ILS og LSG svarer selvstendig for egne utgifter knyttet til bruk og vedlikehold av
området, og må seg i mellom enes om fordeling av fellesutgifter og dugnadsarbeid.
4. ILS og LSG kan selvstendig enes om endringer i bygningsmassen og bruken av
området. LK trekkes kun inn dersom ILS og LSG ikke greier å enes om disponeringen
og bruken av området.
5. ILS og LSG skal sørge for at området holdes ryddig og i forsvarlig orden.
6. LK skal ved inngåelsen av denne avtalen skilte parkeringsområdet slik at det framgår
at området disponeres av ILS og LSG alle dager. ILS og LSG kan henvendelse seg til
LK ved feilparkering. LK håndhever parkeringsbestemmelsene for området ved
behov.
7. LK skal innen 1. mai 2015 planere og gruse parkeringsområdet som disponeres i
henhold til avtalen . LK skal vedlikeholde parkeringsområdet med planering og
grusing årlig innen 1. mai.
Om LSG opphører, overføres alle eiendeler, bygningsmasser og midler tilhørende LSG til
speiderkretsen LSG på det tidspunkt er medlem i, i henhold til §5-1-7 i Norges
Speiderforbunds grunnregler. LSGs del av avtalen vil da opphøre, og speiderkretsen står uten
noen økonomiske forpliktelser ovenfor ILS.
Denne avtalen gjelder til 1. januar 2045 gitt at ILS fortsatt har aktivitet på området. Dersom
aktiviteten til ILS opphører kan LK si opp avtalen med seks måneders varsel.
Levanger .. desember 2014

____________________
Levanger kommune

________________
IL Sverre

____________________
Levanger speidergruppe

Vedlegg: Situasjonskart over området avtalen gjelder
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