Sak 4 - til Årsmøtet 02.03.16 - Behandle idrettslagets årsmelding,
herunder gruppeårsmeldinger
1. Styret
Styret ble valgt på årsmøtet 18.03.14
Verv
Navn
Periode
Leder
Atle Busch
Valgt for 1 år
Nestleder
Rigmor Asperheim
Informasjonsleder/ Hilde Brørs (innsatt av styret etter
Sekretær
fullmakt fra årsmøtet)
Valgt for 1 år
Kasserer
Anne Lorås
Valgt for 1 år
Styremedlem
Rune Leirset
Valgt for 2 år
Vara 1
Per Jarle Bolkan
Valgt for 2 år
Vara 2
Asgeir Persøy
Ikke på valg
Leder Tennis
Lise Værvågen
Valgt av Tennis
Leder Fotball
Leif Bjarne Wiborg
Valgt av Fotball
Leder Sykkel
Inge Johnsen
Valgt av Sykkel
Leder Turn
Nina Ersland
Valgt av Turn
Det lyktes ikke årsmøtet å få valgt en sekretær. Årsmøtet ga styret myndighet til å få på
plass en sekretær. Hilde Brørs ble tatt inn som kasserer i styremøtet 24.08.15, og tok da på
seg vervet for et år (fram til neste årsmøte).
Styremøtene preges av godt oppmøte og saklige diskusjoner før vi konkluderer eller fatter
vedtak. Avstemming har ikke vært praktisert som måte å fatte vedtak på under nåværende
leder, i stedet tilstrebes konsensus og vi går heller gjennom saken eller
konklusjonen/vedtaket på nytt dersom noen syns det er ønskelig. På den måten greier vi
utad å stå samlet bak det som er behandlet i styret, og det gir oss stor styrke overfor våre
samarbeidspartnere.
Per Jarle Bolkan har som varamedlem prioritert å delta på styremøtene i perioden. Dette
har styrket styret betydelig da han har god kompetanse i styrets saker som går over tid..
Styret har hatt seks styremøter i perioden, og gjennomførte Høstmøtet 17.10.15.
Årsmøtet 2015 gjennomførte ikke valg av ny valgkomite, og påla styret å få dette på plass
ved at hver gruppe skulle peke ut et medlem til valgkomiteen. Valgkomiteen foreslo at
leder av komiteen skal rulleres etter fast mønster, og det har styret forholdt seg til.
Valgkomiteen ble oppnevnt i styremøte 24.08.15, og har bestått av:
Fotball
Tor Strand
Sykkel
Per Gunnar Hansen
Tennis
Sidsel Hartløff Helland (leder)
Turn
Randi Sæther Karlsen

Side 1 av 6 sider

Leder av valgkomiteen går på rundgang slik: 2017 Turn, 2018 Fotball, 2019 Sykkel og
2020 Tennis

2. Satsingsområder
Styret har arbeidet etter strateginotatet årsmøtet i 2013 vedtok, og har hatt et særlig fokus
på videreutvikling og bygging av anlegg for de aktivitetene gruppene driver.
Her er en kort redegjørelse for de viktigste områdene det er arbeidet med fra styret:
a. Informasjonsarbeid
Hjemmesiden
IL Sverre fikk ny hjemmeside ved starten av 2013, og en ny teknisk løsning og
programvare februar 2014. Hjemmesiden er blitt en god kanal mellom medlemmene
og ledelse/administrasjon i styret og gruppene. Aktiviteten med nyhetsmeldinger og
treff på siden tilsier at den er mye brukt.
Utfordringen det siste året er at vår informasjonsleder kom sent på plass og ikke har
hatt kapasitet til å følge opp hjemmesiden slik styret har ønsket. Dette har både gitt lite
trykk på nyhetsmeldinger, og arbeid med å sørge for at informasjon som er lagt ut til
enhver tid er oppdatert.
Informasjon til medlemmene
Styret sendte ut et høstbrev til alle medlemmene i august 2015. Tilbakemeldingene har
vært gode, og vi tror dette er med på å sikre god forankring for styrets arbeid og at
kritiske innspill kommer opp tidlig nok i prosessene.
Styret har vært bevisst i sin bruk av Levanger Avisa (LA) som mediakanal. LA gir oss
en god styring med det vi vil ha fram, og vi opplever at terskelen for å komme med
innspill tilbake i avisa er forholdsvis lav; så lav at det gir styret verdifulle
tilbakemeldinger.
Styret bruker e-poster og mobilnummer registrert i medlemsregisteret for utsending av
informasjon. Det gjør at enkelte får samme melding flere ganger. Vi kan med dagens
tekniske løsning ikke håndtere dette på en bedre måte uten å bruke veldig mye tid på å
sjekke og korrigere listene manuelt, og det har vi ment ikke er riktig å prioritere.
b. Medlemsregister
IL Sverre bruker NIFs nye medlemsregisterløsning. KlubbAdmin bruker data i fra
SportsAdmin og Min Idrett. Det var sagt at dette skulle gi gode muligheter til
betalingsløsninger for betaling av medlemskontingent og påmelding til arrangement.
Det har det vist seg at løsningen ikke har vært god med tanke på betaling av medlemsog aktivitetsavgift. Mange medlemmer har vært svært frustrerte og misfornøyde med
løsningen pga dette, og selv om det er fortløpende gitt tilbakemeldinger til NIF så har
ikke løsningen blitt god nok. Styret besluttet derfor at fra 2016 skal vi være helt over
på bruk av betalingsløsning via Superinvite ved betaling av medlemskontingent.
Denne løsningen fungerer godt med NIFs løsningen som alle idrettslag måtte forholde
seg til bruk av NIF i løpet av 2016. Fotball bruker også Superinvite som
betalingsløsning ved innkreving av aktivitetsavgiften.
Særforbundet Norges gymnastikk og turnforbund bestemte at Turn måtte gå over til å
registrere sine aktive medlemmer i løsningen Mysoft. Denne registreringsløsningen
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fungerer enda ikke sammen med den til NIF, og gjør at utøvere i Turn ikke automatisk
får krav om å bli medlemmer i IL Sverre slik det er krav om fra NIF. Dette gjør at vi
har færre medlemmer enn vi burde fra Turn, og medfører tap av inntekter til IL Sverre
i form av manglende medlemskontingent og økonomisk støtte som gis ut fra registrerte
medlemmer.
Medlemsregisteret er svært sentralt når det gjelder søknad om og tildeling av midler,
informasjon til medlemmene, og innkreving av aktivitetsavgift.
Medlemstall
2012
48
108
232
463
221
79
10
70
36
39
499
718
1217

2013
38
99
234
373
290
152
11
63
35
40
517
587
1104

2014
80
111
276
491
213
116
11
64
41
48
580
788
1368

2015
34
55
263
494
188
96
8
62
41
46
534
753
1287

Hovedlaget Kvinner
Menn
Kvinner
Fotball
Menn
Kvinner
Turn
Menn
Kvinner
Sykkel
Menn
Kvinner
Tennis
Menn
Kvinner
Totalt
Menn
Totalt*
Merknad:
* Mange medlemmer med i flere grupper, slik at man kan ikke summere antall fra
alle gruppene for å få totalen.
Styret er ikke fornøyd med medlemsutviklingen vi har hatt i 2015, men noe skyldes
som nevnt den løsningen Turn er pålagt å bruke av sitt særforbund.
Aldersfordeling 2015:
Menn: 759 stk
0-5
9 stk
år
6-12
255 stk
år
13-19
183 stk
år
20-25
40 stk
år
26+
272 stk

Kvinner: 539 stk
9 stk
239 stk
138 stk
17 stk
136 stk

c. Gruppene
Fotball, Turn, Sykkel og Tennis lager egne årsmeldinger som legges fram på
hovedlagets årsmøte etter å ha blitt behandlet på gruppes årsmøte.
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d. Anleggene
Generelt kan vi si at de siste tre-fire års arbeid begynner å gi resultater.
Turn
Løa fungerer godt, og samarbeidet med Trønderhallen løser behovet for møterom og
øvrige lokaler til aktivitet.
Fotball
Per i dag har vi driftsansvaret for nå to 7’er kunstbaner (Hallstein og Fabritius) og en
5’er bane på toppen av Høgberget som et nærmiljøanlegg i vårt område. I tillegg får vi
disponere den nye 7’er kunstbanen på Leira som Frol barneskole står som eier av.
Endelig forhåndsgodkjenning om spillemidler for et kunstgressanlegg på Elberg med
en 11’er og to 5’er baner tok lengre tid enn planlagt. Fotball valgte derfor å utsette
utbyggingen et år i forhold til plan slik at utbyggingen skjer sommeren 2016.
Da vil Fotballs behov i hovedsak være dekket med disse banene, og kan bli supplert
med noe leie av bane på Moan.
Ny festeavtale for Elberg-området ble inngått med kommunen 11.06.15, og gjelder i
30 år. Oppmåling og utstedelse av målebrev av fotballområdet er iverksatt av
kommunen for IL Sverres regning.
Sykkel
Velodromen på Moan har det vært en lang prosess å få realisert, men nå er byggingen
av elementer til selve banen faktisk igangsatt i Overhalla! Det er Levanger kommune
som leder prosjektgruppa for velodromen, med deltakelse fra NT fylkeskommune,
NTNU og et arkitektfirma i Trondheim. IL Sverre holdes fortløpende informert, og
Sykkel kalles inn i møter når viktige beslutninger skal tas. Norges Cykleforbund
støtter prosjektet og ga alt i 2014 tilsagn om 2 millioner til velodromen. Sommeren
2015 forventer vi at velodromen står klar på Moan fritidspark like ved tennisanlegget.
Tennis
Tennisanlegget på Moan hadde i 2014 sitt 10-årsjubileum. Det er fortsatt et veldig bra
utendørsanlegg, men nå må banedekket snart skiftes. Tennis er i dialog med
fritidsparken om dette.
Tennis har behov for en hall for innendørs tennis om vinteren, og da helst i tilknytning
til dagens anlegg. Det meldte styret i Hovedlaget inn som et langsiktig tiltak i
kommunens årlig rullerende plan for idrettsanlegg i 2014. Med byggingen av
sykkelvelodromen like ved tennisanlegget åpner det seg en mulighet å lage en
hallkonstruksjon i forbindelse med den ene svingen. Tennis og fritidsparken er i dialog
om dette kan bli mulig å realisere.
Klubbhus
Prosjektgruppa for et klubbhus på Elberg presenterte sitt forslag på Høstmøtet. Det var
et svært spennende klubbhus som ble skissert, men kostnadsestimatet på over 17
millioner var for høyt. Styret ba prosjektgruppa komme opp med en ny skisse, og den
ble presentert i et utvidet styremøte i januar 2016 der også idrettskonsulenten fra
Levanger kommune og leder av Levanger idrettsråd deltok. Den nye skissen til
klubbhus ønsker styret at det gås videre med innenfor et kostnadsestimat på ca 10
millioner. Styret vil videreføre den meget kompetente prosjektgruppe for å få realisert
byggingen i 2017. Dette legges fram som egen sak for årsmøtet.
Ny festeavtale for Elberg-området ble inngått med kommunen 11.06.15, og gjelder i
30 år. Oppmåling og utstedelse av målebrev av klubbhusområdet er iverksatt av
kommunen for IL Sverres regning.
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Klubbhuset på Stadionparken har det også vært jobbet med. Klubbhuset ble pusset opp
utvendig med bidrag fra Levanger kommune i forbindelse med åpningen av den nye
Stadionparken, og framstår nå veldig innbydende for brukere av parken. I etterkant av
åpningen har huset vært utlånt til ulike formål; bursdager for barn og voksne,
barnedåp, avslutning for friidrettsgruppa til Frol IL, 4H-møte, aktivitetskveld for
skoleklasser med mer. Vi har ønsket å prøve ut etterspørselen, og ikke tatt betaling fra
medlemmer av IL Sverre. Ut fra det vi ser tegner seg av bruk, vedtok styret i
Hovedlaget høsten 2015 at dette klubbhuset med tomta ikke skal selges de nærmeste 5
årene. I etterkant har styret kommet til enighet med Levanger kommune om hva som
skal være tomta tilhørende klubbhuset, og at vi skal ha fire parkeringsplasser på tomta.
Oppmåling og utstedelse av skjøte skjer nå av kommunen i disse dager for IL Sverres
regning.
e. Tilhørighet til IL Sverre
Hovedlagets styre har videreført satsingen på å bygge økt tilhørighet til IL Sverre. I
mangel av et egnet klubblokale har andre tiltak vært jobbet med.
Vi har videreført ordningen med en månedlig gratis IL Sverre-svømming i
Trønderhallen i vintermånedene. Oppmøtet har vært veldig bra, så tilbudet er
populært.
Sverredagen ble gjennomført søndag 6. september 2015. Den nedsatte arbeidsgruppen
jobbet med arrangementet lenge, og de la ned svært mye tid og krefter på dette. Selv
om gjennomføringen var vellykket arrangementteknisk, så var oppmøtet alt for dårlig i
forhold til hva vi forventet. Økonomisk kom heller ikke arrangementet heldig ut.
Styret besluttet etter sin gjennomgang av arrangementet, at framtidige Sverredager må
legges til naturlige markeringer gruppene har et forhold til; f.eks når den nye
fotballanlegget på Elberg skal åpnes, og den nye velodromen på Moan står ferdig.
Høstmøtet 17.10.15 ble brukt til å drøfte klubbhusprosjektene med medlemmene.
Arrangementet ble lagt til klubbhuset ved Stadionparken en tidlig lørdags formiddag
med innlagt frokost. Oppmøtet var OK - selv om vi selvsagt kunne ønske oss at enda
flere stilte opp. De som var der var ivrige, rundt bordene gikk praten livlig, og styret
fikk gode innspill og synspunkt på sakene som ble diskutert. Styret har brukt dette som
grunnlag for det sitt videre arbeid med klubbhusene.
Hovedlaget mener det er riktig å fortsette med tiltak som gir økt tilhørighet til IL
Sverre. Og er oppmøtet til 17. mai-togene de siste årene er et tegn på tilhørighet så har
vi kommet langt!
Hovedlagets styre arbeider med å lage et profileringsdokument for IL Sverre. Avtale er
inngått med Hattrem. Dokumentet skal gi retningslinjer for bruk av logo og farger
innen idrettslaget, og vil også bli en dokumentasjon av historien om logoen vi har.
Ferdigstillelse av dokumentet har tatt alt for lang tid, og skyldes manglende kapasitet
til oppfølging fra informasjonsleder/sekretær
f. Sponsoravtaler og økonomisk støtte
IL Sverre har to hovedsponsoravtaler som gjelder hele idrettslaget. Styrets evaluering
av avtalene er at de har fungert greit, men hadde noen forbedringspunkter. Sponsorene
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tilbød seg å forenkle avtalene slik vi ønsket, og gjorde også avtalene enda mer
fordelaktige for IL Sverre bl.a med økt ramme for uttak av promoutstyr og hvordan vi
skal forholde oss når sortimentet ikke er ok for en gruppes aktivitet. Styret vedtok
derfor 08.01.15 den nye avtalen med Adidas Group Norge AS og G-sport Magneten
som er gjeldende 01.01.15-31.12.18, og den nye avtalen med G-sport Magneten er
gjeldende 10.03.15-31.12.18.
Vi har også i 2015 merket at medlemmene våre er blitt flinkere til å vise til
medlemskapet sitt når de handler på G-sport – det gir god rabatt for medlemmet og
payback til IL Sverre. Vi tror det er mulig å få enda bedre bevissthet blant
medlemmene om bruk av ordningen, og G-sport har nå endret sin praksis slik at
medlemmer som glemmer sitt fordelskort bare kan opplyse at de er medlem av IL
Sverre i kassa så får de sin rabatt og IL Sverre får sin payback. Dessuten har G-sport
blitt mer aktive med å sende nyhetsbrev med reklame/tilbud direkte til våre
medlemmer via e-post og har lansert en APP som skal brukes som legitimasjon av
medlemskap. Noen opplever kanskje dette som ved økt kjøpepress og unødvendige
meldinger, men den enkelte kan melde seg av nyhetsbrevene og dette gir et svært
viktig økonomisk bidrag til idrettslaget.
Gruppene har egne sponsoravtaler ut over avtalene med Adidas og G-sport. Disse er
gjennomgått av styret.
Hjemmesideløsningen gjør det mulig å annonsere på hovedsiden og gruppenes side.
g. Samarbeid med Levanger kommune
IL Sverre har et godt og konstruktivt samarbeid med administrasjonen og ordføreren i
Levanger kommune om utbygging av anlegg for IL Sverres aktiviteter. Vi opplever
stor forståelse, engasjement og støtte til vårt arbeid.
h. Samarbeid med den organiserte idretten lokalt, regionalt og nasjonalt
Hovedlagets styre har et godt samarbeid med Levanger Idrettsråd. Levanger Idrettsråd
er av stor viktighet som bindeleddet mellom kommunens administrasjon og politiske
ledelse inn mot idrettslagene, og den som har det avgjørende ordet fra idretten når
idrettspolitisk plans anleggsplan årlig skal fastsettes.
Nord-Trøndelag idrettskrets har arrangert flere kurskvelder styremedlemmer har
deltatt på. Dette er gode muligheter for kunnskapstilførsel.
Samtidig opplever styret at NIF krever stadig økt profesjonalisering i administreringen
av idrettslagene. Dette har vi gitt tilbakemelding om at vi er kritiske til da det oppleves
som en byråkratisering som igjen er arbeidskrevende, fordyrende og gjør mange
dyktige kandidater skeptiske til å ta på seg verv. At NIF og idrettskretsen stadig
kommer med nye forventninger og satsingsområder de vil vi skal ta tak i og følge opp,
oppleves også som med på å forvanske god drift og utvikling av idrettslagene gjennom
frivillig arbeid og dugnad.

Levanger 23.03.15
Atle Busch
Leder IL Sverre
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