REFERAT STYREMØTE SVERRESBORG IDRETTSFORENING
Dato:
03-11-2009
INITIALER
GH
SÅG
TK
KT
RKF
TM- handball
XX- fotball
PM- basket

Sak
nr.
1

Varighet:
Sted: Klubbhuset
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
01-12-2009
IKKE TILSTEDE
x
x
x
x
x
x
x
x

Tekst

Ansv. for Frist
oppfølging

Referat fra siste styremøte 02.10.09
Referat godkjent uten anmerkninger

2

Økonomirapport og referatsaker
Styret ønsker regnskapsrapport hver 2. måned. Neste gang pr.
31.10.09.
Kontingent til basketspillere for 2009 sendes ut nå.

TK
TK

Hovedstyret er ikke interessert i dugnadsaktiviteter og eventuelle
forespørsler videresendes til de aktive idrettslagene.
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Basketavdelingen ønsker å bli eget idrettslag
Basketavdelingens styre har vedtatt å søke om å bli eget idrettslag
under allianseidrettslaget Sverresborg Idrettsforening.
Hovedstyret har ingen motforestillinger til dette og samsvarer med
tidligere strategiplan for organisering av klubben.
Hovedstyret innkaller til ekstraordinær generalforsamling tirsdag 1.
des. 2009 kl. 18.00 på Tavern.
Forslag til vedtak 1:
”Det vedtas å stifte ett idrettslag organisert under allianseidrettslaget
Sverresborg Idrettsforening i tillegg til Sverresborg Fotball,
Sverresborg Håndball Elite og Sverresborg Håndball.
Idrettslaget får navnet Sverresborg Basket Hoops.
Basketballavdelingen i Sverresborg Idrettsforening legges samtidig
ned.
Som lov for idrettslaget vedtas vedlagte lovforslag.
Iverksettelsesdato er fra senest 01.01.2010.
Forslag til vedtak 2:
Forslag om nye, reviderte lover for Sverresborg idrettsforening som
følger NIFs basislovnorm samt er korrigert iht. eventuelt vedtak av
sak 1. I tillegg inneholder loven en ny sammensetning av styret.
Forslag til vedtak:
”Forslag til ny lov for Sverresborg vedtas slik den er fremlagt”.
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Prosjekt hos SIF Fotball: Nytt kunstgressdekke
SIF Fotball la frem prosjektplan og budsjett for skifte av kunstgresset
på Havsteinbanen. For å opprettholde en tilfredsstilende kvalitet på
banen er det nødvendig å skifte banedekket i 2010. Forutsetningen
for å få tippemidler er at 1/3-del egenkapital er sannsynliggjort innen
1. feb. 2010. Det ble lagt frem budsjett for dette til møtet.
SIF Fotball ønsket i den forbindelse støtte også fra Hovedlaget.
Forslag til vedtak i denne saken legges frem til neste styremøte den
1

GH

1. des. og endelig vedtak fattes da.
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GH

Prosjekt oppussing klubbhus
Styret avventer kontrakt med valgt leverandør til man får avklart
regler for momsrefusjon som er foreslått i statsbudsjettet.
Ny gjennomgang i neste styremøte den 1. des. 2009.

RKF

Når klubbhuset er ferdig må det igangsettes nettbasert utleiesystem
og egen husansvarlig i styret.
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Prosjekt medlemsregister og info/web
Det har ikke vært avviklet møter vedrørende denne saken og den
utsettes derfor til nye momenter dukker opp.

EVT

Politiattester
Lagene oppfordres til oppfølging i forhold til nye trenere.
Neste møte tirsdag 1. desember kl 18.00 på Tavern.

2

GH

