REFERAT STYREMØTE SVERRESBORG IDRETTSFORENING
Dato:
01-12-2009
INITIALER
GH
SÅG
TK
KT
RKF
TM- handball
FH- fotball
PM- basket

Sak
nr.
1

Varighet:
Sted: Tavern
2 TIMER
NAVN
Geir Hagen
Svein Åge Relling
Trygve Kjærvik
Kjersti Tannvik
Ruth Kristin Fiskum
Terje Mjøen
Frode Hove
Pål Mittet

Møteleder:
GH
TIL STEDE

Referent:
Neste møte:
GH
02-02-2010
IKKE TILSTEDE
x
x
x
x
x
x
x
x

Tekst

Ansv. for Frist
oppfølging

Referat fra siste styremøte 03.11.09
Referat godkjent uten anmerkninger
Referat fra styremøte 06.10.09 endres: Terje Mjøen var ikke tilstede.

2

Økonomirapport og referatsaker
Økonomiansvarlig følger opp kontigentinnbetalinger for Basket samt
allidrett v/ T. Westrum.

TK

SIF Håndball vurderer å ansette Daglig leder/Økonomi og håper
dette også kan bli en ressursperson for øvrige lag i SIF inklusive
Hovedstyret.

3

Nytt kunstgressdekke på Havsteinbanen
SIF Fotball orienterte om fremdriften vedrørende prosjektet for nytt
dekke på Havsteinbanen.
Fra sponsorinntektene fra NTE fordeles mellom lagene slik ved at
antall aktive som betaler aktivitetsavgift i bredde i 2009.
SIF Fotball forskuddteres kr. 200.000 av midlene for 2009 og 2010
som øremerkes til egenkapital for nytt kunstgressdekke.

4

EVT

FH/GH

Prosjekt oppussing klubbhus
Styret vedtok å igangsette oppussing av klubbhuset iht. mottatt tilbud
fra maler/snekker/elektriker. Kontaktperson kontaktes for å avklare
fremdrift med oppstart tidlig i januar og ferdigstillelse senest 28.
februar slik at huset igjen kan benyttes til intern og ekstern utleie fra
1. mars 2010.

RKF

Gunnar kontaktes vedrørende rydding og oppbevaring av møbler
som skal gjenbrukes samt pokaler.

GH

Eventuelt
Det må vurderes om klubben skal ha en postboks istedenfor flere.

GH

Utfylling av skråning for å få større ballareal der det i dag
hovedsakelig er parkering er et søknadspliktig tiltak og det overlates
til Havsteinbanen AS/Fotball om eventuelt å søke om dette. Det vil
ikke være noe problem å skaffe fyllmasse fra byggeaktivitet på
Byåsen fremover.

RKF

Neste møte tirsdag 2. februar kl 20.00 i styrerommet.

1

FH

