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2. Årsberetning 2019

Administrasjon og organisasjon
Styret har bestått av følgende personer
Styretsleder

Arnstein Kjeldsen

Sekretær

Ingunn Riseth

Nestleder

Morten Lilleeng

Styremedlem

Hanne Sorger Olsen

Styremedlem

Håvard Holmen

Styremedlem

Per Jarle Bolkan

Styremedlem

Stein Cato Flott

Styremedlem

Berge Stokkan

Varamedlem

Tor Strand

Varamedlem

Eirik Johannessen

Kasserer

Ivar Næss

Daglig leder

Arne Egil Landrø/Anita Lindsve

Sittende daglig leder har ikke deltatt på alle av årets styre møter, men alle unntatt ett, etter at han
startet i jobben. Oppmøte på styremøtene har vært bra. Det har i perioden vært avholdt 10
styremøter, og det har blitt behandlet 66 hovedsaker.
Året har vært preget av at vår hovedbane LevaFro Arena Elberg måtte holdes stengt gjennom hele
sesongen på grunn av reparasjoner etter omlegging til kunstgress. Planlagt åpning var våren 2019,
men forsinkelser medført at åpning måtte utsettes. Dette har medført at laget har hatt en anstrengt
økonomi hvor manglende inntekter fra salg og sponsorer, samt leie av baner har bidratt til et
underskudd i 2019.
Året har for øvrig vært preget av at vi har vært uten fast daglig leder fram til september, en
vikarsituasjon ble da avløst av at man fikk ny daglig leder på plass.
Våren 2019 bar også preg av at IL Sverre byttet utstyrsleverandør, og alt av drakter etc. ble byttet ut.
En slik prosess er krevende for både utstyrsansvarlig i klubben, lagene og leverandør, og erfaringen
viser at man ved senere bytter må planlegge dette bedre.

Sportslig utvalg
Følgende personer har sittet i utvalget
Sportslig leder

Berge Stokkan

Medlem

Ingjerd Ness

Medlem

Johana H. Alver

Medlem

Peder S. Lund

Medlem

Arne E. Landrø

Utvalget har gitt råd om og lagt føringer for den sportslige aktiviteten i klubben, da i tråd med
gjeldene Sportsplan. Utvalget har i 2019 fungert bra, etter at leder ble satt. Og har løst de
utfordringer som har kommet. IL Sverre har gjennomført Grasrottrener 1 og 2 kurs, der vi hadde 9 av
våre trenere igjennom en eller begge modulene. Dette er viktig å opprettholde trykk på, for å løfte
klubben sportslig.

Representasjon/kurs
Vi har vært representert på NFF Trøndelag sine klubbforum møter og ved NFF Trøndelag sine jevnlige
lederluncher. IL Sverre fotball gjennomførte høsten 2019 Grasrottrener kurs i modul 1 og 2
Sportslig utvalg
Sportslig utvalg har i 2019 hatt en krevende start, da leder manglet og det var en del saker å ta tak i .
Men det at aktiviteten er høy er jo grunnet den betydelige innsatsen og aktiviteten som er nedlagt av
våre medlemmer.
Jobben som gjøres av klubbens trenere og lagledere er rett og slett imponerende, klubben vil forsøke
å stimulere til videreutdanning til de som måtte ønske dette.
Rekruteringen er god for de yngste og vi har noen store kull både på jente og guttesiden.
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Deltagelse i OBOS cup med
1 lag i J13

1 lag i J14
1 lag i J15
1 lag i J17
3 lag i G13
1 lag i G14
Storsjøcup
IL Sverre hadde med 13 lag, hvor J15 gikk helt til topps i A slutt spill.
Ellers hadde vi med 2 lag i J12, 3 lag i J13, 1 lag i J14, 3 lag i G12, 3 lag i G13 og 1 lag i G14
Så vi spilte 69 kamper å scoret 144 mål.

Vedlegg 3 Ny rekruteringsmodell for styre
Hvem er Nessegutten? Nessegutten er meg. Føl og kjenn på den! Hva gjør jeg for at det skal være
best mulig i Nessegutten?
Nessegutten er klubb som drives på dugnad, og for at fotballavdelingen skal kunne gjennomføre det
vi har av arrangement er vi avhengig av en god dugnadsånd fra foreldre/foresatte og de eldste aktive.
Dugnadene er med på å holde kostnadene på aktivitetsavgifter nede, og vi holder anlegget vi har ved
like.
Ressurspersoner
I fotballavdelingen har gått bort fra valgkomitè, og hvert lag er sin egen lille valgkomite. Dette
innebærer at hvert årstrinn på gutte- og jentesiden skal melde inn 1 person for verv i Nessegutten
fotball hvert år. Ressurspersonene går inn i styre fotballavdeling, TA-cup eller Tine Fotballskole. For
at vi skal kunne gjennomføre våre aktiviteter er vi avhengig av at disse styrevervene er besatte.
Dugnader
I 2020 vil det være behov for dugnadsvakter fordelt på 2 arrangementer. TA-Cup og TINE
Fotballskole. Vi er helt avhengig av dugnadsarbeidet, da det ikke ville være mulig å gjennomføre
noen av arrangementene uten dette bidraget. Antallet dugnadstimer tilsvarer ca. 1 vakt på 4-6 timer
per aktivt barn. Disse to arrangementene gir et økonomisk tilskudd til fotballgruppen som kommer
alle til gode, men like viktig et sosialt og sportslig tilbud til alle årsklassene lokalt.
VI er avhengig av en god dugnadsånd i fotballavdelingen. For at vi skal gjennomføre aktivitetene er vi
avhengig av at hvert lag melder inn det antall personer som arrangementsansvarlig har gitt hvert lag.
Hvert lag skal ha en egen dugnadsansvarlig som skal ha kontroll på dugnadene. Hvis noe ikke passer
er det dugnadsansvarlig for laget som skal kontaktes, og ikke arrangementsansvarlig i fotballstyre. Da
skal laget jobbe for å skaffe til veie en ny person som skal stille på dugnad. Den ansvarlige for
dugnader på laget skal melde fra om endringer. Det skal meldes inn navn, tlfnr og e-postadresse til
arrangementsansvarlig innen frister som er satt.
Vi ønsker fra nå av å få en tilbakemelding fra de ulike styrene om hvem ikke har møtt til sin dugnad.
Kontaktpersoner fotball
Vi ønsker at hvert lag oppgir kun 2 navn på trenere og 1 navn som lagleder. Disse blir satt inn i lista
over kontaktpersoner som ligger på hjemmesiden. Vi vet at det er mange som er med og hjelper til
og er assistenter, men for at det skal bli mer ryddig ønsker vi at dette gjennomføres.
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Styret fotballavdelingen Nessegutten

