Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 20.11.17 kl. 19:30 -21:45
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær/informasjonsleder
Styremedlem
Kasserer
Varamedlem

Ola Salthammer
Rune Leirset
Hege Resell Amdahl
Espen Leirset
Per Ole Klingen
Per Jarle Bolkan

Leder fotball

Thor Strand

Leder Sykkel
Leder Tennis
Leder Turn

Inge Johansen
Olav Dehli
Anne Katrine Hundal

Fravær - Alle gir leder tilbakemelding på om de kommer eller ei i forkant av møtet. Ikke
tilstede.
Fravær – Arild Bråten

Sted
Klubbuset på Elberg

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte

Vedtak
Referatet fra møte 02.10.17 ble godkjent.

2. Klubbhus Elberg
Oppdatering/nytt om klubbhus Elberg,
Konklusjon: Innsending av spillemiddelsøknad skjer snart.
Espen informerte om søknaden og nye forandringer i budsjett og tegninger.
Søknad om forhåndsgodkjenning er nå sendt inn til kommunen. Håper på godkjenning av
idrettskonsulenten.

3. Kort runde ved gruppelederne

a. Fotball v/ leder Tor Strand
Status:




Status Junior og Senior satsing
Sykkelparkering
Bygging av platting

Konklusjon:







Informasjon om Tor Henry sin fortsettelse.
Arbeider med en kvalitetsgruppearbeid som vil jobbe med mer konkrete regler for
hvordan det foregår i fotball Il Sverre. Har vært litt «kjedelige» tilbakemeldinger til
sportslig leder/utvalg.
Bygging av platting utsettes, sammenfattes med spillemiddelsøknad og utbygging
av Elberg.
Leie av Trønderhallen til innendørstrening i noen mnd i vinter. Søndager, hvor man
kan få samle mange lag og få til gode treninger.
Jobbes med en avtale i forhold til samarbeidsavtale G 14 og LFK.

b. Turn v/ Anne
Katrine Hundal
Status:



Løa – ny leieavtale





Stor pågang, fulle partier med stor aktivitet.
Arranger KM i desember og nyttårsshow i Januar i Trønderhallen.
Jobber fortsatt med avtalen om Løa med kommunen.

Konklusjon:

a. Sykkel v/ Inge
Status:



Tour de tomtvatnet – avtalen – fornying
Velodromen – nytt?

Konklusjon:







Overskudd fra NM – bruker en del i div. nytt utstyr
Utdanner vakter i forhold til vakter ved sykkelritt – TdT. Det må være utdannede vakter nå.
Velodromen – jobbes videre. Sjekker billigere alternativer og økonomi
TdT – vurdering av kontrakten, jobbes videre med dette.
Klubbhuset på Stadionparken er ryddet og maling foregår
Drakter – må sendes sykkelforbundet for godkjenning. Snakker om å gå tilbake til gammelt
design.

d. Tennis v/ Olav
Status


Ny avtale og forlengelse av avtale med Levanger fritidspark



Det er lagt frem en skisse over tennisbaner med tak for styret i fritidsparken.
Jobbes videre med dette som et prosjekt, samarbeid med fritidsparken og
tennisavdelingen.
Tennis lager forslag til ny leieavtale med fritidsparken. Nåværende avtale går ut i
2021.

Konklusjon:



5. Økonomi ved kasserer Per Ole
Status: Lam – midler har kommet inn.
Payback fra G-sport er kommet inn.
Medlemskontingent jobbes det fortsatt med, flere deltar i våre grupper uten å være Il Sverre
medlem.

Konklusjon:
 For alle disse er det litt lavere enn budsjettert.
 Jobber med fordeling av disse midlene for utbetaling til gruppene.
 Mangler fortsatt innbetaling av medlemmer. Jobber opp mot gruppene for å få til en
kontroll på at alle som deltar på en av gruppene betaler medlemskap.

6. Klubbhus Stadionparken v/Hege/ Per Jarle




Videre oppussing, maling v/Inge dugnad –
Videre utleie?
Nasser – leie/oppussing – tilby sine tjenester

Konklusjon:




Maling pågår og alt er ryddet.
Toalettet er ødelagt, rørlegger har sett på saken og at vi må kontakte forsikringsselskapet,
noe har skjedd når graving og arbeid med Stadionparken foregikk
Nasser for tilby sine tjenester i.h.t barnebursdager. Tilbudet legges inn under siden for leie
klubbhus.

7. Eventuelt



G – sport avtalen utgår i mars 2018.
Ny avtale må forhandles, alle mulige aktører må få komme med tilbud.

Neste møte: Onsdag 15.januar

Levanger 20.11.17
Hege Resell Amdahl
Referent

