Referat styremøte 6, 25 september 2018, kl. 19.30-21.45
Tilstede: Elin Børve, Per Jarle Bolkan, Håvard Holmen, John Hermann Johansen, Ola
Salthammer, Roy Huse og Therese Granås

Sak 39/18 Referatsaker
A) Referat fra siste styremøte, 21.08.18 ble godkjent.
B) Ekstraordinært årsmøte IL Sverre 19.09.18
Enstemmig vedtatt at banen blir ferdigstilt.
Les mer på denne lenken som ligger ute på hjemmesida.
https://ilsverre.no/styret/arsmoter/?avdeling=hovedlaget

Sak 40/18 Informasjonssaker
Situasjon daglig leder.
EB redegjorde for situasjonen. Fra 01.11.18 vil Anita Linsve tre inn i stilling som sykevikar
for daglig leder i 30 prosent stilling. Opplæring vi bli gitt i oktober. Daglig leder ha ansvaret
for opplæring/ videreformidling av informasjon.
Arbeidsoppgavene spesifiseres i stillingsinstruksen.
Sak 41/18 Status Leva-Fro Arena Elberg inkl. plan for dugnadsarbeidet
PJB redegjorde.
Begynner med å ta bort målene, i forkant av fjerning av kunstgressmatta. Deretter, suge opp
sand og granulat. I etterkant av dette, uke 41,er det påberegnet dugnadsarbeid av foreldre.
Dette blir lagt ut på fb- siden til lagledere og trenere.
Sak 42/18
Utsatt sak 30/18 Opprettelse av mangfoldsfond v. Elin
EB foreslår at pengene, 13 000,- blir stående på fond inntil videre.
Pengene kan for eksempel brukes å sikre mangfoldet i klubben, ved at pengene øremerkes
inkludering av alle. Arbeidet med dette gjenopptas våren 2019.
Sak 43/18 Kvalitetsklubb- Status
HH redegjorde for forventningsavtalen mellom klubben og trenere og hvem av trenerne som
skal motta godtgjøring.
Avtalene skal signeres av leder og to medlemmer av styret- Ansvar: Elin Børve, Tor Strand,
Ola Salthammer
Trenerveilederne skal også ha signerte kontrakter. Ansvar: Elin Børve, Tor Strand, Ola
Salthammer
Organisering av klubben:
HH har sett på andre klubber og beskrev økonomistyringa i klubben som skal settes inn i
klubbhåndboka.
Organisasjonskartet beskriver økonomistyringa og organisasjonens oppbygging, som viser de
ulike rollene i klubben.
HH viste flere eksempler på andre klubbers organisasjonskart..
Klubben kan innhente de andre gruppenes(turn, sykkel og tennis) behov for administrativt
arbeid.
HH lager forslag til fotballavdelingas nye organisasjonskart, med oppgaver som klubben må
og kan ha, og kommer med et forslag om oppgaver som må utføres til neste styremøte

Sak 44/18 Sportslig utvalg
EB redegjorde for arbeidet i utvalget. Hva som blir gjort og hva som må gjøres framover.
Utvalget består nå av nye medlemmer som må settes inn i arbeidsoppgavene.
Dette må ses i sammenheng med daglig leders oppgaver. Det blir innkalt til møte i SU ved
sesongslutt.Dvs. i uke 43.
Sak 45/18 Samarbeid fotballklubbene/dialogmøter med LFK
EB redegjorde for møte der Skogn, Nessegutten og Sverre deltok.
LFKs initiativ til samarbeid mellom klubbene i Levanger var tema på møtet.
Møtet tok for seg rekruttering og samarbeid mellom klubbene. LFK ønsker å vite hva
klubbene ønsker av samarbeid. Styret gir mandat til å svare inn at klubbene foreslår et
samarbeid, og en samhandling, for å tilby barn og unge i Levanger et likeverdig fotballtilbud.
Sak 46 /18 Eventuelt
PJB opplyste om at avtalen med Macron er klar fra 01.10.18. Draktene blir levert med
hovedsponsorenes logoer på.
Informasjon om utdeling av nye drakter kommer.
Gamle drakter blir gitt bort til veldedige organisasjoner.
RH orienterte om samarbeidsmøte med Sverre og Nessegutten i forhold ungdomsfotballen.

Innkalling med sakliste til neste styremøte kommer på mail.
Styremøtene for høsten blir:
Onsdag 17.10. kl. 19.30
Tirsdag 13.11 kl. 19.30
Tirsdag 04.12 kl. 19.30
Referent Therese Granås

