Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 11.04.16 kl 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær/informasjonsleder
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Leder Fotball
Leder Turn
Leder Sykkel
Leder Tennis

Atle Busch
Ola Salthammer
Hege Resell Amdal
Rune Leirset
Per Jarle Bolkan
Arild Bråten
Eirik Johannessen
Nina Ersland
Inge Johansen
Olav Dehli

Fravær - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.
Kasserer
Anne Lorås
Sted
Trønderhallen på Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referat godkjent.
2. Konstituering av styret ved leder
Momenter
- Presentasjon –alle de tilstedeværende presenterte seg selv.
- styrearbeidet - viktig at de som sitter i styret tar ansvar for sine oppgaver, meld fra
om fravær ved møter
- kompetansebehov
- fordeling av faste oppgaver og ansvar
- styrets arbeidsform
- møtehyppighet og ukedag som passer
- hva når noe skjærer seg for den enkelte eller i styret? Viktig at om noe skjer så må
man kan si ifra raskt slik at det får komme en vararepresentant og at oppgaver som
er i gang ikke stagnerer
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Hvordan leder vil fordele oppgavene i styret
Leder:
 Lager saksliste og leder styremøter.
 Ekstern kontakt.
 Årsmelding og årsmøte.
 Høstmøtet.
 Redaktøransvaret for hjemmesiden og administrator hjemmesiden.
 Fullmakt SportsAdmin/KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene.
 Registrering Brønnøysundregistrene, SportsAdmin/KlubbAdmin og Levanger
kommune.
 Fullmakt til å inngå avtaler på vegne av IL Sverre etter styrets
behandling.
 Fullmakt til å hente rekommandert post.
 Har nøkkel til klubbhuset ved Stadionparken og på Elberg.
Nestleder:
 Stedfortreder for leder.
 Ivaretar funksjonen: Ansvarlig for politiattester.
 Oppfølging underutvalg/komiteer.
 Fullmakt til å hente rekommandert post.
 Fullmakt SportsAdmin/KlubbAdmin og Brønnøysundregistrene.
 Leder prosjektgruppa «Nytt klubbhus på Elberg».
 Har nøkkel til klubbhuset på Elberg.
Kasserer:
 Ivaretar funksjonen: Ansvarlig for medlemsregisteret
 Medlemsregisteret, med utsending av informasjon til medlemmene.
 Forsikringer av bygg og innbo for IL Sverre.
 Fullmakt til medlemsregistrering i SportsAdmin/KlubbAdmin og registrering for
momskompensasjon i SportsAdmin/ KlubbAdmin.
 Underslagsforsikring iht ny Sverrelov § 12 (3).
 Revisor og kassererkontakt.
 Økonomisk kontroll til enhver tid og redegjøre for status.
 Strømavlesing og rapportering.
 Har nøkkel til postboks 180.
 Nøkkel til klubbhuset ved Stadionparken.
Sekretær/ Informasjonsleder:
 Informasjonsleder – administrator og utvikler av hjemmesiden. Styremedlem bistår
på hjemmeside arbeid etter avtale med ham.
 Ivaretar funksjonen: Ansvarlig for hjemmesiden
 Posthenting og fordeling – avklares med kasserer.
 Ansvarlig for IL Sverres profileringsdokument
 Referat fra styremøter og høstmøtet.
 Fullmakt til å hente rekommandert post.
 Har nøkkel til postboks 180.
Styremedlem:
 Ivaretar funksjonen: Ansvarlig for barneidretten
 Bistår ved behov fra annet styremedlem.
 Tas i bruk ved ulike områder.
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Bistår i hjemmesidearbeidet etter avtale med sekretær.
Bistår kasserer med medlemsregisteret etter avtale med kasserer.

Gruppeledere:
 Ekstern kontakt for sin gruppe.
 Ansvarlig for sin gruppe på hjemmesiden til IL Sverre.
 Bringer inn sine saker i styremøtene til hovedlaget.
 Sender stedfortreder når ikke kan møte selv på styremøter.
Varamedlem 1 og 2:
 Møter på alle møter, men vil ikke tildeles spesielle oppgaver annet enn ved frafall
av andre i styret eller spesielle behov.
 Kan melde seg for å bistå i saker hvis ønskelig.
Generell forventning fra leder er at alle:
 Bidrar til å utvikle klubben ut vedtatte strategier.
 Deltar på styremøtene. Fravær varsles snarest til leder.
 Uenighet bringes opp i styremøtene slik at vi kan stå samlet innad i IL Sverre og
utad.
 Melder opp saker til styremøtene. Viktig at saker til styret er meldt inn på forhånd
slik at alle har anledning til å stille spørsmål og møte forberedt!
 Alle kan Sverreloven. Er nå under godkjenning av NT Idrettskrets
 Alle er aktive i bruk og utvikling av hjemmesiden.
o Si fra og/eller rett opp hvis det er publisert noe som ikke er bra!
 Dersom du av ulike årsaker ikke kan fylle dine oppgaver på en god måte så
forventes det at du sier fra om dette slik at oppgaver kan omfordeles midlertidig.
Hvordan skal vi ivareta og utvikle samarbeidet med Tennis, Fotball, Sykkel og Turn
 Leder, nestleder, informasjonsleder, kasserer og styremedlem deltar på et
styremøte i hver gruppe før sommeren. Gruppeleder inviterer.
 Kasserer følge opp at alle grupper kommer inn i et felles konsernregnskap, og at
alle konti har med to i gruppestyret med disponeringsfullmakt.
 Viktig at vi snakker om de andre gruppene på en positiv måte. Vi må jobbe i
fellesskap.

Vedtak
Oppgavefordelingen blir iht det som er beskrevet.
Konklusjoner
- Møteplan for styret hovedlaget
o Starttidspunkt: kl. 1900
o Aktuelle dag – mandager. Og søndager ved behov!
o Ca. annenhver måned/hver 8. uke.
o 20 april 16 møte hos Fotballgruppa - innkalling til møte kommer.
o Forslag til nytt møte for hovedstyret er 6 juni kl. 19:00 på Trønderhallen.
o Atle kommer med forslag til ny møteplan for hovedstyret for perioden til årsmøtet
2017
3. Oppfølging etter årsmøtet 2. mars 2016 ved leder
-

Sak 6. Behandle forslag og saker
Saker fra styret
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1. Forslag til ny lov for idrettslaget Sverre etter ny lovmal fra NIF.
2. Videreføring av prosjektet «Klubbhuset på Elberg», justering av mandatet.
Det var ikke meldt inn andre saker.
Vedtak
A. Årsmøtet vedtar forslaget til ny lov for idrettslaget Sverre slik det framgår av
vedlegg 1 med følgende rettelse i § 19 j) Gruppens årlige møte….
Hovedstyret bes oversende ny lov for idrettslaget Sverre til NT idrettskrets for
endelig godkjenning.
B. Orienteringen fra prosjektgruppa tas til etterretning.
Årsmøtet ber hovedstyret gå videre med prosjektet i samsvar med justert
mandat(vedlegg 2).
Konklusjoner
Ny Sverrelov er oversendt NT Idrettskrets for godkjenning 5. mars av leder.
Vedtak
Nestleder Ola Salthammer inngår som leder av prosjektgruppen for klubbhus på
Elberg.
-

Sak 10. Valg:

-

Valgkomité med leder og tre medlemmer for årsmøte 2017.
Vedtak
Styret fikk fullmakt til å oppnevne ny valgkomite.
Leder av valgkomiteen går på rundgang slik:
 2017 Turn
 2018 Fotball
 2019 Sykkel
 2020 Tennis
Konklusjon
Hver gruppe foreslår 1 valgkomitemedlem i hovedstyrets neste styremøte. Saken tas
opp igjen da. Geografisk og kjønnsmessig fordeling er viktig. Valgkomiteen sitter et år

-

Erfaringer fra årets årsmøte for å forbedre Høstmøtet 2016 og årsmøtet 2017
Hva lærte vi av årets gjennomføring og hva bør vi ha fokus på for å endre til det
bedre/mer nyttige?
Konkusjon
Høstmøtet er ikke lenger noe som må gjennomføres da vi har tatt det ut av
Sverreloven. Gjennomføres ved behov.
Årsmøtet 2016 hadde godt oppmøte. Sakene er mange og noen er krevende så det er
vanskelig å korte ned på tiden til møtet.

4. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde ved
gruppelederne
-

Fotball
Kunstgressbane på Elberg - Bresco som skulle legge dekket er slått konkurs, men de
som har overtatt firmaet tar saken,
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Parkeringsanlegg Kommunen må på banen med tanke på parkering, leder må ta
kontakt med kommunen. Burde være klart til sesongstart.
Oppstart kunstgress på Elberg starter 6. juni – skal stå ferdig 15. august
Ca 50 lag, og 500 barn/ungdommer er i aksjon gjennom fotballen
Toalett på Fabritiusbanen og på Høgberget – festivaltoalett settes ut – driftes i
samarbeid mellom fotball og velforeningene. Avtale bør gjøres skriftlig.
Turn
Jobber mot stevnet i Namsos
Mange grupper i turn avslutter sesongen nå, men konkurransegruppa fortsetter.
Andre brukere av Løa er uforsiktige med bruken av Turns utstyr. Dette gir økt og
unødvendig slitasje. Dette må avklares via Trønderhallen som koordinerer bruken og
som vi har leieavtalen med.
-

Sykkel
Godt i gang med planlegging av ungdomsmesterskapet og Tour de Tomtvatnet. Viktig
at det er Il Sverre som blir profilert som arrangør for Tour de Tomtvatnet.
NM i gateritt til høsten – egen prosjektgruppe nedsatt. De har opprettet egen
hjemmeside for arrangementet på IL Sverres hjemmeside.
Ikke noe nytt om Velodromen, men planen er at saken skal til endelig behandling i
kommunestyret før sommeren.

-

Tennis
Fokus på nyrekruttering
Årlige turneringer som de arrangerer
Banesituasjon – bane 1 må det skiftes dekke på, må kalles inn til et møte med
Levanger næringspark.

-

Klubbhuset ved Stadionparken
blir en sak på det neste møtet – hva gjør vi videre med toalett?
Konklusjon
o Hege lager en kalender på hjemmesiden hvor folk kan gå inn å booke lån av
klubbhuset selv.
o Atle lager utlånsregler med pris til oppslag i klubbhuset og for å legge ut på
hjemmesiden. Pris utleie en kveld: Medlem kr 200/ikke medlem kr 300.
o Inge og Atle forbereder sak til neste styremøte.

-

Profileringsdokumentet og ny logo
Konklusjon
o Siste finpuss gjøres nå av Hege og Wenche J.
o Hege har fått fullmakt til å sluttføre profileringsdokumentet

5. Økonomi ved kasserer
Kort om status medlemskontingent – bruk av Super Invite.
Vi har fakturert ut medlemskontingenten.
Å ta i bruk Super Invite byr på noen utfordringer som sikkert lar seg løse med litt hjelp.
Vi «plutselig» fått over 400 nye medlemmer i Min Idrett. Litt usikker på hvem som har
lagt inn dette. Kan det være Turn?
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Konkusjon
Nina sjekker MySoft mht endring medlemstall. Ser også på endring på Turns hjemmeside
der det står «Bli medlem» på en knapp som kun leder til registrering i MySoft og dermed
kun dekker registrering der, ikke i IL Sverres og NIFs medlemsregister.
6. Post
Fra Innherred samkommune: Fradeling av tomt til klubbhuset ved Stadionparken datert
19.02.16. Går nå til oppmåling før nytt skjøte tinglyses. Kostnader bæres av IL Sverre.
Kartverket krever en del dokumentasjon som vi sliter med å skaffe.
Konkusjon
Atle følger opp med bistand fra kommunen.
7. Neste møte:
Mandag 6. juni 2016 kl. 1900-2130
Trønderhallen

Forslag til saker i neste møte:
-

Gruppenes medlemmer til Valgkomiteen
Hjemmesiden v/ sekretær/informasjonsleder
Profileringsdokument og logo legges frem
Klubbhuset ved Stadionparken – plan for arbeid/dugnad for å sette bygget bedre i
stand.

8. Eventuelt
Det er ønskelig at styrets medlemmer kommer med forslag til saker til behandling i styret for
hovedlaget fortløpende. Tas direkte med leder.

Levanger 12.04.16

Hege Resell Amdahl og Atle Busch
referenter
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