Referat fra styremøte 1 tirsdag 16.01.18
Leva- Fro Arena Elberg – Klokka 20.00- 22.30
Til stede:
Tor Strand, Espen Leirset, Per Jarle Bolkan, Roy Huse, Håvard Holmen, Elin Børve, Stein Cato Flott og
Therese Granås
Sak 01/18 Referatsaker
A) Referat fra forrige styremøte
Referatet ble godkjent.
Referatene skal, i tillegg til å legges ut på internettsiden, sendes på mail til alle
styremedlemmene (Det ble bestemt på siste styremøte i 2017.)
http://ilsverre.no/styret-2/styrereferat/?avdeling=fotball
B) Referat fra styremøte i Hovedlaget
Fotballgruppa informert om vinteråpning av banen på Leva- Fro Arena Elberg.
Det er blitt godkjent at G14 spiller sammen med Nessegutten, et 11-erlag og
et 9-erlag, i ett år.
Tennisavdelinga planlegger bygging av ny hall, eid av fritidsparken på Moan og
finansiert gjennom den og IL Sverre gjennom spillemidler.
Turnavdelinga mangler ny avtale med kommunen om leie av Løa.
Sak 02/18 Orientering om THS arbeidssituasjon
Skal ses på nærmere og besluttes i styret, hva som skal legges i denne stillingen, og hvor stor den skal
være.

Sak 03/18 Kvalitetsklubb
Håvard Holmen repeterte fra forrige møte hva arbeidsgruppa har kommet fram til i forhold til
klubbens visjon og verdier. (Se referat fra desember 2018)
Det poengteres at visjonen må implementeres i klubben som må jobbe for at visjonen og verdiene
blir kjent og fulgt, i klubben.
Styret, inkludert Sportslig utvalg, planlegger møter sammen med arbeidsgruppa for kvalitetsklubb i
nær framtid for å se på organiseringa av dette arbeidet, hvilke funksjoner som må opprettes og hva
de innebærer.

Sak 04/18 Sportslig utvalg
Påmelding av lag er ferdigstilt.
Det blir ikke G19 lag fordi interessen er for lav.
Det er skaffet trenere til alle lag.

G14 skal på grunn av få spillere, spille sammen med Nessegutten. Dette er et unntak som gjelder for
ett år. De skal kunne bruke spillere fra G13.
Kretsen skal komme inn å se på hvordan de to klubbene, samt Levanger Fotballklubb, og muligens
Skogn, kan samarbeide for å ivareta bredden i ungdomsfotballen. Hindre frafall og gjøre fotball
sosialt og morsomt for flest mulig.
Roy Huse trer inn som dommeransvarlig.
SU trenger en barnefotballansvarlig og ber valgkomiteen om å se på dette.

Sak 05/18 Status leva- Fro Arena Elberg
Banen blir brøytet og brukt til vintertrening. Banens tilstand er stadig under oppsyn og Per Jarle
Bolkan og Stein Cato Flott fortsetter arbeidet med vedlikehold av banen.
De skal undersøke hva som er økonomisk mest lønnsomt i forhold til brøyting, salting og vasking og
gjenbruk av granulat.

Sak 06/18 Levanger Cup og utstyr
Per Jarle Bolkan undersøker hvordan cupen kan gjennomføres i forhold til banekapasitet i
fritidsparken på Moan.

Sak 07/18 Økonomi
Tor Strand redegjorde for økonomien. Ingen nye opplysninger siden sist.

Sak 08/18 Valgkomite
Valgkomiteen skal avholde møte neste uke og har fått forslag på nye styremedlemmer.

Referent
Therese Granås

