Hovedlaget IL Sverre
Referat fra styremøte 15.01.18 kl. 19:30 -21:45
Tilstede:
Leder
Nestleder
Sekretær/informasjonsleder
Kasserer
Varamedlem
Leder fotball

Ola Salthammer
Rune Leirset
Hege Resell Amdahl
Per Ole Klingen
Per Jarle Bolkan
Aril Bråten
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.
Styremedlem

Sted
Klubbhuset på Stadionparken

Espen Leirset

Saksliste
1. Godkjenning av referatet fra forrige møte

Vedtak
Referatet fra møte 20.11.17 ble godkjent.

2. Klubbhus Elberg
Oppdatering/nytt om klubbhus Elberg, - intet nytt.
Innsending av spillemiddelsøknad – søknaden ligger nå hos kommunen

3. Kort runde ved gruppelederne

a. Fotball v/ leder Tor Strand
Status: Vinteråpen Elberg
Konklusjon: Styret har midlertidig bestem at Elberg skal være vinteråpent. Det er vanskelig å finne
ledig halltid og kapasitet på bane.
Saken blir tatt opp i møte tirsdag 16/2 hvor vedtak besluttes.
Sverre – Nessegutten har dannet samarbeidslag på G-14 i år, p.g.a LFK har startet opp tilbud på G 14
og flere spillere fra begge klubbene har gått dit, dette for å få til et godt tilbud til de resterende
spillere. Det er innvilget fra kretsen spesielt for denne sesongen.

b. Turn v/ Anne
Katrine Hundal
Status: Kretsmesterskap er gjennomført – vel gjennomført og gode resultater for Sverre
turnere.
Nyttårsshow til helga.



Løa – ny leieavtale

Konklusjon: Har hatt et møte med kommunen ang ny leieavtale om Løa. Fortsetter prosessen.

a. Sykkel v/ Inge
Status: Kursing av vakter for vakthold under mesterskap vil bli avholdt i løpet av februar.
Jobber med nye drakter



Tour de tomtvatnet – avtalen – fornying
Velodromen – nytt?

Konklusjon: Jobber videre med tour de tomtvatnet avtalen
Intet nytt om velodromen

d. Tennis v/ Olav
Status


Ny avtale og forlengelse av avtale med Levanger fritidspark

Konklusjon: Jobber videre med avtalen og planer om hall. Flere alternativer er under bearbeiding.

5. Økonomi ved kasserer Per Ole
Status: Medlemskap
Konklusjon:
 Lam-midler, grasrotandelen og payback fra G-sport har kommet inn og er fordelt på
avdelingene.
 Fortsatt flere som ikke er medlemmer i Il Sverre som deltar på aktiviteter i de
forskjellige gruppene.

6. Klubbhus Stadionparken v/Hege/ Per Jarle





Toalett
Kloakk/avløp
Oppussing
Fremtidig utleie

Konklusjon: Kloakk/avløp må sjekkes med kommunene. Eventuelt opp mot forsikring.
På grunn av toalett som ikke fungerer og vanskelig/dyrt å holde varme i huset på
vinteren, stenges klubbhuset for utleie frem til 9.april.

7. Eventuelt




G – sport avtalen utgår i mars 2018 – ny avtale?
Ny avtale må forhandles, alle mulige aktører må få komme med tilbud.
Årsmøte – papirer som må inn fra avdelingene.

Konklusjon: Ola inviterer aktuelle leverandører til å komme med tilbud til samarbeidsavtale.
Årsmøte satt til 15. mars. Gruppenes årlige møter må avholdes innen 1.mars og alle
papirer til årsmøtet må sendes sekretær innen 2.mars.

Neste møte: Nytt styremøte 26 februar kl. 19:30 i Trønderhallen.
Levanger 15.01.18
Hege Resell Amdahl
Referent

