REFERAT HOVEDSTYREMØTE SVERRESBORG IDERETTSFORENING
Dato:
31.03.2009

Varighet Sted:
:2 timer Klubbhuset

Møteleder:
Geir

INITIALER
GH
SÅG
BR
RD
KT
RKF
TM
LS
PM

NAVN
Geir Hagen
Svein Åge Relling
Bente Rødahl
Roar Dyrkorn
Kjersti Tannvik
Ruth Kristin Fiskum
Terje Mjøen
Lindis Burheim
Pål Mittet
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Referent:
Roar

Neste møte:
Årsmøte
21.02.2009
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Tekst

Ansvarlig Frist
for
oppfølging

Godkjenning av innkalling og referat forrige møte
Bortsett fra at Kjersti Tannvik ikke er på valg, men har 1 år igjen av sin
periode, ble referatet og innkallingen godkjent.
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Referat saker:
 Sponsoravtalen med NTE er under ferdigstillelse og vil
sannsynligvis komme i havn i løpet av kort tid.

 Grasrotandelen: Det har vært gjort en fin innsats av fotball og
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håndball med å levere ut ”visittkort”, men ettersom dette er en
mulighet for varige inntekter er det viktig å ”holde trykket
oppe” til vi har fått delt ut alle de 10.000 visittkortene. Det er
svært mange tippere som ennå ikke har valgt sitt lag!
Møterommet i den gamle bua er ved å ta form, men det
gjenstår endel som man håper kan bli unnagjort snarest.
Allidrett: Opprettholder planene om svømming i Pirbadet.
Ellers går aktiviteten som planlagt.
Håndball: Nytt styre på plass og den nye styrelederen Terje
Mjøen stilte på sitt første hovedstyremøte i dag. Han sier at
man i håndball er opptatt av ”Flest mulig lengst mulig” og at
det er stor aktivitet i klubben. Sesongen er slutt, men en del
cuper gjenstår.
Fotball: Ikke tilstede
Basket: Ikke tilstede

Økonomi:
 Det er fremdeles over 60.000,- kroner utestående fra 2008.
Det ble enighet om å oversende krav om innbetaling til de
enkelte lag slik at dette blir betalt over lagsbudsjettet. Så må
lagledelsen sørge for at det som er utestående blir innbetalt til
lagskassen.
 Fordeling av aktivitetsmidler for 2008. Ut fra medlemsantall
i basket og håndball ble det vedtatt en fordeling som følgende:
Basket kr 7636,- og til Håndball kr 43.276 av til sammen kr
50912,
 Klubbhuset: Styret arbeider videre med planene foren
gjennomgående oppussing av klubbhuset. Det er enighet om
at hovedstyret skal forvalte klubbhuset og man vil evt inngå
forhandlinger med Trondheim Kommune om å overta de deler
av huset som ikke tilhører SIF, dvs garderober, og bua.

Referent Roar Dyrkorn, 05.12.2010
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