IDRETTSLAGET SVERRE
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TURN

LEVANGER
Stiftet 1886

Hovedlaget IL Sverre
Saksliste årsmøtet 19.10.2020 kl. 19:00-21:00
Sted: Klubbhuset Stadionparken
Etter Sverrelovens § 15 Årsmøtets og halvårsmøtets oppgaver
Årsmøtet skal:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Godkjenne de stemmeberettigete.
Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
Behandle idrettslagets og gruppenes regnskap i revidert stand.
Behandle forslag og saker.
Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi
gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8. Vedta idrettslagets og gruppenes budsjett.
9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
10. Foreta følgende valg:
a. Leder og nestleder
b. 3 styremedlem (kasserer, informasjonsleder og styremedlem) og 2
varamedlem
c. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.
d. To revisorer.
e. Medlem av IL Sverres skjoldkomite for tre år
f. Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har
representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne
representantene.
g. Valgkomité med leder, tre medlemmer.
Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet.
Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres
rekkefølgen i forhold til stemmetall.
Gruppeledere velges på gruppenes årlige møte, og inngår som faste medlemmer
av Hovedlagets styret. Se §16 Stemmerett på årsmøtet.
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Sak 4.Behandle idrettslagets årsberetning, herunder
eventuelle gruppeårsmeldinger
1. Styret
Leder
Nestleder
Styremedlem
Styremedlem
Sekretær/informasjonsleder
Kasserer
Varamedlem
Varamedlem
Leder Fotball
Leder Sykkel
Leder Tennis
Leder Turn

Ola Salthammer
Rune Leirset
Helen Karlsen Karbu
Evy Asbjørnsen Hogstad
Per Gunnar Hansen
Per Ole Klingen
Per Jarle Bolkan
Asgeir Persøy
Morten Lilleeng
Inge Johansen
Olav Dehli
Anne Kathrine Hundal

I år har nye av tiden gått til å ferdigstille Elberg.
Styremøtene preges av godt oppmøte og saklige diskusjoner før vi konkluderer
eller fatter vedtak.
2. Informasjonsarbeid
Hjemmesiden vår fungerer ikke bra. Det er vanskelig å få lagt ut saker, ofte havner
sakene på feil plass. Bør se på en ny løsning.
3. Medlemsregister
Idrettslaget savner et godt medlemsregister. Det vi har nå medfører nye mer arbeid.
4. Gruppene
Fotball, Turn, Sykkel og Tennis lager egne årsmeldinger som legges fram på
hovedlagets årsmøte etter å ha blitt behandlet på gruppes årsmøte.
5. Anleggene
Generelt kan vi si at de siste tre-fire års arbeid begynner å gi resultater.
Turn
Løa fungerer godt, og samarbeidet med Trønderhallen løser behovet for møterom og
øvrige lokaler til aktivitet.
Fotball
Per i dag har vi driftsansvaret for nå to 7’er kunstbaner (Hallstein og Fabritius) og en
5’er bane på toppen av Høgberget som et nærmiljøanlegg i vårt område. I tillegg får vi
disponere den nye 7’er kunstbanen på Leira som Frol barneskole står som eier av.
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Elberg måtte rehabiliteres fordi grunnen ikke var god nok. Kostnaden med dette er
store og har andre ting på vent
Sykkel
Velodromen på Moan har det vært en lang prosess å få realisert, men nå er
forprosjektet ferdig og byggesøknad levert. Håper på etter mange år at bygging kan
starte snart. Sykkelgruppa er i dialog med kommunen om vei til anlegget. Kommunen
skal legge fjernvarme og veien ses i sammenheng med dette.
Tennis
Tennisanlegget på Moan er i dårlig forfatning. Tennisgruppa ønsker sterkt en dialog
med fritidsparken og kommunene om dette. Tennis har behov for en hall for
innendørs tennis om vinteren, og da helst i tilknytning til dagens anlegg. Det meldte
styret i Hovedlaget inn som et langsiktig tiltak i kommunens årlig rullerende plan for
idrettsanlegg i 2014. Med byggingen av sykkelvelodromen like ved tennisanlegget
åpner det seg en mulighet å lage en hallkonstruksjon i forbindelse med den ene
svingen. Tennis og fritidsparken er i dialog om dette kan bli mulig å realisere.
Klubbhus
På grunn av store kostnader med Elberg er nytt klubbhus lagt på is.
Klubbhuset på stadionparken er delvis pusset opp. Det er installert varmepumpe.
Vidar Aksnes bruker huset til sitt skimuseum. Han passer på huset.
Det har vært populært å holde fødselsdagsselskap i huset. Det er litt problematisk at
toalettene i huset er i dårlig forfatning. Kommunen har offentlige toaletter i
forbindelse med stadionparken. Disse har vært stengt i perioder pga av herværk.
Vi håper at toalettforholdene kan løses så snart som mulig.
6. Tilhørighet til IL Sverre
Vi arbeid fortløpende for å øke medlemmenes tilhørighet til IL Sverre. Gruppene
arbeider godt med dette.
7. Sponsoravtaler og økonomisk støtte
Gruppene har egne samarbeids og sponsoravtaler. Hovedlaget har ingen
sponsoravtaler.
8. Samarbeid med Levanger kommune
Samarbeidet med Levanger er bra. Det kunne i noen tilfeller vært bedre.

Side 3 av 6

IDRETTSLAGET SVERRE

FOTBALL
SYKKEL
TENNIS
TURN

LEVANGER
Stiftet 1886

9. Samarbeid med den organiserte idretten lokalt, regionalt og nasjonalt
Idrettslaget samarbeider med andre idrettslag både lokalt, regionalt og nasjonalt der
det er naturlig.

Sak 5 Behandle idrettslagets og gruppenes regnskap i
revidert stand.
Hovedlaget
Fotball
Sykkel
Turn
Tennis

Sak 6 Behandle forslag og saker
1. Medlemskontingent for leder hovedlaget
Det er en stor jobb å lede et så stort idrettslag som IL Sverre. Idrettslaget har ikke
økonomi til å kunne gi en kompensasjon for jobben. Derfor foreslår styret i hovedlaget
å frita leder fra å betale medlemskontingent.
Forslag til vedtak: Leder av hovedlaget er fritatt fra å betale medlemskontingent.

Sak 7 Fastsette medlemskontingent
Styret foreslår at medlemskontingentene ikke endres i 2020.
Begrunnelse:
Selv om IL Sverre har behov for å øke egenkapitalen vil styret ikke foreslå økning
i medlemskontingenten. Styret vil forsøke å øke denne på andre måter

Sak 8 Vedta idrettslagets og gruppenes budsjett.
Hovedlaget
Fotball
Turn
Tennis
Sykkel

Sak 9 Behandle idrettslagets organisasjonsplan.
Ingen endringer
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Sak 10 Foreta følgende valg:
Hovedlaget:

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:
Varamedlem:

Ola Salthammer
Rune Leirset
Helen Karlsen Karbu
Evy Asbjørnsen Hogstad
Per Gunnar Hansen
Per Ola Klingen
Per Jarle Bolkan
Asgeir Persøy

1 år
2 år
2 år
ikke på valg
2 år
ikke på valg
2 år
ikke på valg

Fotball

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:
Varamedlem:

1 år
2 år
2 år
ikke på valg
2 år
ikke på valg
2 år
ikke på valg

Sykkel

Leder:
Kasserer:
Styremedlem:
Styremedlem:
Varamedlem:

Inge Johansen
Helén Karbu
Per Gunnar Hansen
Dag Vidar Martinsen
Marija Matarie

1 år

Turn

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:
Varamedlem:

1 år
2 år
2 år
ikke på valg
2 år
ikke på valg
2 år
ikke på valg
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Tennis

Leder:
Nestleder:
Styremedlem:
Styremedlem:
Sekretær:
Kasserer:
Varamedlem:
Varamedlem:

1 år
2 år
2 år
ikke på valg
2 år
ikke på valg
2 år
ikke på valg

Sak 11 Hedersbevisninger
Sak 12 Avslutning
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