Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 17.10.16 kl. 1900-2130
Tilstede:
Leder
Nestleder
Kasserer
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Tennis

Atle Busch
Ola Salthammer
Anne Lorås
Rune Leirset
Per Jarle Bolkan
Arild Bråten
Eirik Johannessen
Inge Johansen
Olav Dehli

Fravær - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet.
Ikke tilstede
Sekretær/informasjonsleder Hege Resell Amdal
Leder Turn
Nina Ersland
Sted
Trønderhallen på Røstad

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte
Vedtak
Referatet fra møte 22.08.16 ble godkjent.
2. Satsingsområder og viktige driftsoppgaver IL Sverre – kort runde ved
gruppelederne
a. Fotball v/ Eirik, gjorde rede for prosessen med å bli NFF Kvalitetsklubb. Det var
nødvendig med vedtak i hovedlaget for å kunne søke.
Vedtak
Hovedstyret gir sin tilslutning til at Fotball kan søke om å NFF kvalitetsklubb.
Fotball gis fullmakt til å søke om opptak som dette innen fristen 11. september 2016.
Status
o Avtalen med LevaFro – avklart hva som menes i avtalen mht «alle klubbens
anlegg»?
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Revidert avtale delt ut til gjennomsyn i møtet, teksten er nå endret til kun å gjelde
IL Sverre Fotball, og ikke hele klubben.
Konklusjon
Den reviderte avtalen mellom IL Sverre Fotball og LevaFro er ok.
o Elberg kunstgressbanen, momenter
o ferdigbefaring og godkjenning?
o parkeringsområdet fulgt?
o plan for Sverredagen 2017 (dato)?
Konklusjon
 Noen gjerder/port mangler, ny flaggstang kommer. Anlegget er godkjent av
tredjepart. Fotball er ikke helt fornøyd med den delen av banen som ligger mot
jernbanen. Vurderes om og hvordan den skal utbedres. Lys i orden.
Reklameskilt er på plass. Nesten i mål på sponsormidler, ca. 650’ av 800’
foreløpig.
 Aktivitetstilbud Elberg. Aktiviteten er ment å gå etter skoletid på hverdager,
alle ukedager klokka 15-16, fram til midten av desember.
 Vinteråpent på Elberg denne vinteren, Moan er stengt. Skal låne brøyteutstyr fra
Moan. G/J 11 og oppover skal ha tilbud om vintertrening.
 Skal være et møte med kommunen v/Nybakken for å få en plan for arbeidet
med parkeringsområdet.
 Sverredagen 2017 (dato) Medio april, endelig dato blir satt i møte neste uke
b. Turn v/ Nina
Status
o Godkjenning av ny avtale om leie av Løa?
Konklusjon
Avtale ennå ikke klar
c. Sykkel v/ Inge
Status
Velodromen på Moan – info fra møtet 4. oktober om disposisjonsplan for Moan med
Levanger Fritidspark – muligheter både på kort og lang sikt. Fra IL Sverre deltok Inge
og Olav på møtet.
Konklusjon
Alternativer a, b og c ble presentert. Levanger fritidspark ønsker alternativ c. En mulig
ombygging i tråd med planene ligger et stykke fram i tid. Dette skal vedtas og
finansieres av kommunen. På kort sikt er det snakk om å gjøre om selve fotballbanen,
gjennom å bestemme plassering og oppgradere kunstgressbanen.
d. Tennis v/ Olav
Status
Konklusjon
Ny leieavtale skal på plass, før jul.
Tennisbanene må renses, det er prøvd med spyling, men har ikke lyktes ennå.
Utfordring med at campingen leier ut banen billig, skal ordnes opp i.
Klubbmesterskap gjennomført, gode erfaringer med bruk av Facebook da.
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e. Hjemmesiden v/ Hege
Status
Konklusjon
Denne saken utsettes til neste møte pga. Heges meldte fravær.
f. Prosjektgruppa Klubbhus Elberg v/Ola
Styret ønsker en gjennomgang av status for prosjektet. Herunder:
o Hva er gjort etter årsmøtet 2016 til i dag?
o Hva gjøres for å få opp en finansieringsplan? Forslag til hvordan det skal jobbes
med dette og av hvem
o Hvordan er planen for videre arbeid for å ferdigstille en spillemiddelsøknad?
Konklusjon
Idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning utgjør 80 % av spillemiddelsøknaden, så den
må på plass, Hege Børve jobber med den nå. Arkitekten jobber videre for å få ferdig
tegningene, skal komme i.l.a. oktober.
Tilskuddsportalen bør brukes for å få tak i midler, kanskje leie inn noen for å jobbe
med det.
Hva med bruken av klubbhuset nå? Er det mulig å holde det åpent noen kvelder?
Lagene må i så fall utfordres til dugnadsinnsats. Fotballstyret tar det opp i møte.
g. Klubbhuset ved Stadionparken – status v/Inge
Status
o Gjennomgang med Morten Heggås – er gjennomgangen gjort og plan laget?
o Midler fra restaureringsfondet – har vi fått klart svar på om midler kan brukes til
ny takrenne/nedløp?
o Nye husregler er hengt opp på huset, og lagt ut på hjemmesiden sammen med leie.
o Kode på nøkkelboksen endres ved hvert månedsskifte av Atle.
Konklusjon
Inge har hatt møte med Byantikvaren. Allerede tildelte midler kan kanskje brukes til
ny takrenner/nedløp, men ennå ikke klart svar. Vurdere nytt tak på tilbygget. Ny
søknad midler fra kommunens Restaureringsfond til om inngangsparti (+).
3. Økonomi ved kasserer Anne
Status
o Hvordan ligger vi an? Noe spesielt å meddele styret?
o medlemskontingent – bruk av Super Invite?
Konklusjon
250 000 kroner har kommet fra Idrettsforbundet, men ikke noe følgebrev. Foreløpig uklart
hvem sine midler det er.
Mye etterarbeid etter import fra Superinvite til Klubbadmin, Turn og Fotball må
involveres for å få på plass det siste.
4. Post
a. Forslag til Årets ildsjel 2017 - nominer kandidater nå! v/ Atle
Denne saken fikk dere i e-post 30.09.16 samt at den har ligget ute på hjemmesiden vår
siden 5. oktober.
Status er at vi per i dag ikke har mottatt noen forslag fra medlemmene.
Frist for å nominere kandidater er 30. oktober.
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Har styret kandidater?
Konklusjon
Ingen kandidater foreslått foreløpig
b. Dugnadsoppdrag i januar/februar 2017 v/ Atle
Fikk telefon fra Nord universitet i 21. september, Heidi Berget Brenneng (98657449),
sekretær for studentene. De skal arrangere en sammenkomst for ca 1200 ansatte (og
studenter?) i januar/februar - datoen er ikke fastsatt enda.
De trenger hjelp til servering og rydding etter arrangementet, og lurte på om vi kunne
tenke oss å ta det oppdraget mot betaling. Anslår behovet til 20-30 personer.
Jeg sa jeg skal sjekke interessen med dere, men at vi må vite mer om oppdraget, dato
og betalingen før vi svarer.
Er noen av gruppene interessert i et slikt oppdrag?
Konklusjon
Ingen har meldt seg ennå. Atle undersøker om det fortsatt er aktuelt.
c. Ny søknadsrunde! Idrettslag kan søke om 2,8 mill kr fra NIFs flyktningfond v/
Atle
Konklusjon
Gruppene oppfordres til å søke.
5. Eventuelt
6. Neste møte:
Mandag 12. desember 2016 kl. 1900-2130
Trønderhallen
Forslag til saker i neste møte:

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

Levanger 22.10.16

Rune Leirset og Atle Busch
referenter
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