Agenda, styremøte IL Sverre Turn, mandag 19. september, kl. 20-22
Til stede på møtet: Nina, Arne, Geir, Kathrine, Hans I, Gunn, Siv-Randi
Meldt frafall: Anne Kathrine, Margit, Wenche, Espen

Saker:
1. Fra forrige møte: Leieavtale Løa.
Ikke kommet i dialog med Levanger kommune enda. Vi avventer. Renhold har Levanger
kommune ansvar for.
Toalett er tett til tross for at det er gitt beskjed. Drypp fra taket i Løa ved skrankeområdet.
Bare varmt vann i klosettet. Hans I. purrer Statsbygg.

2. Leie av løa for ikke-turnere.
Uaktuelt å leie ut uten at de har med trener fra oss – og leietaker må være over 18. Legges ut
på våre nettsider.

3. Juleshow, 4. desember fra 13-15, har leid Trønderhallen fra 11-17. Juleshowet med
bæring av utstyr må forbedres i forhold til i fjor, og Gunn kommer med en oversikt
over detaljer på neste styremøte.
o Veteranene har ikke fått noen spørsmål vedrørende juleoppvisning, de bør
likestilles med de andre partiene (Wenche)
Speaker må på plass. Håvard Holmen spørres. Gunn fordeler arbeidsoppgaver.

4. Kretsen har sendt ut mail om diverse arrangement, deriblant idrettsplassen 2016. Det
er ønskelig at lag stiller opp, da dette er viktig for å kunne få tildelt midler til laget.
Kretsen savner svar på mailer som har blitt sendt ut. (Wenche)

5. Valgkomite, eller mangel på sådan. Hvem sitter i styret etter neste årsmøte:
Verv:
Leder
Sekretær
Kasserer
Økonomi/sponsor-ansvarlig
Drifts og utstyrsansvarlig

Navn:
Nina Ersland (1 år)
Geir Gran (2 år)
Arne Svendgård
Hans Ivar Andersen (2 år)
Espen Hermann

2017:
På valg
På valg
På valg

Arrangements ansvarlig
Trener kontakt
Trener kontakt
Varamedlem
Varamedlem

Gunn Klemetsen
Margit Strand (2 år)
Kathrine Forfang
Siv Randi Aspaas (2 år)
Wenche Leirhaug

På valg
På valg

Lage en sak på Facebook om at vi trenger nye medlemmer til styret. Vi tar også en titt på
lista vi sendte hovedlaget.
6. Eventuelt
Vi åpner opp for drop-in på GymX onsdager og søndager. Vi endre pris på dette partiet etter
jul. Reduksjon fra 600,- til 300,-. Vi slår også sammen onsdag og fredag etter jul.

Møteplan:
Mandag 21. november fra 20-22
Mandag 19. desember, julebord Backlund, fra kl. 19
Mandag 16. januar, fra 20-22

