REFERAT STYREMØTE SVERRESBORG IDERETTSFORENING
Dato:
02-06-2009
INITIALER
GH
SÅG
TK
KT
RKF
TM- handball
XX- fotball
PM- basket

Sak
nr.

Varighet:
Sted: klubbhuset
2,5 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
26-08-2009
IKKE TILSTEDE
x
x
x
x
x
x
x
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Tekst
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Referat fra forrige styremøte
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Referatsaker

Ansvarlig Frist
for
oppfølging

Referat fra styremøte 05.05.2009 godkjent.
· Utstyrsavtale: Våre avtaler går ut 31.12.2009 og Hovedlaget
ønsker I samarbeid med ”avdelingene” å ha en felles avtale I
klubben.
Eget forhandlingsutvalg ble opprettet:
Terje Mjøen (Håndball), leder
Pål Mittet (Basket)
Representant fra Fotball (Frode Hove kontakt inntil videre)
· Bingo: Basket har sendt Hovedstyret en søknad om å få benytte
org. nr. til søknad om Bingo. Håndball fikk denne tillatelsen I
2008, men har nå eget org. nr. de kan søke på. Hovedstyret
vedtok å gi Basket tillatelse til å benytte Hovedlagets org. nr. til
søknad om Bingo I 2009. Det praktiske må avtales med
Håndball som har denne avtalen I dag. Basket tar direkte
kontakt med Håndball.
· Diplom-mal: Styret vedtok å få utarbeidet en egen diplom-mal
som kan brukes av hele klubben.
· NTE Bredbånd: Styret ble orientert om sponsoravtalen med
NTE Bredbånd. Styret vedtok å inngå denne avtalen slik den ble
fremlagt.
· Gymsalfordeling: Kort info fra Kjersti som tar ansvaret videre
vedrørende søknad og møte med ”avdelingene” om fordeling av
tildelte timer.
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Strategi for Sverresborg IF
•
•

•

•

Til denne saken var alle styrene i SIF innkalt for å få presentert
vedtatt strategiplan og nåværende organisering av klubben.
Foruten Hovedstyret deltok representanter fra Basket, Håndball,
Fotball og Havsteinbanen AS, under denne saken: Terje Berg,
Randi Tellefsen, Morten Tøfte, Finn Hvoslef, Bjørn Morkemo,
Morten Holm, Stig Rønne, Turid Helle, Per Olav Hårberg,
Christian Willumsen
Formålet med møtet var å diskutere felles aktiviteter og
prosjekter og hvordan de best kan løses innenfor de rammer
klubben har. Dette er nødvendig både av hensyn til
ressursknappheten innenfor avdelingsstyrene og økte krav til
økonomi og utvikling av klubbdriften.
Som viktige hovedarbeidsområder ble diskutert:
- Rekruttering
- Informasjon/Profilering/Felles dag
- Klubbhuset
- Koordinering av felles aktiviteter
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Geir/Terje

Pål M.

Geir

Kjersti

- Trenersamlinger/treneforum
- Økonomi
• For å koordinere disse arbeidsområdene ble det diskutert å
ansette en eller flere medarbeider I prosjektstillinger, deltid/heltid, etc.
• Det ble vedtatt å nedsette en arbeidsgruppe med deltakere fra
Hovedstyret, Håndball, Basket, Fotball og Havsteinbanen AS,
dvs. Totalt 5 medlemmer, maks 6 medlemmer:
o Geir Hagen (Hovedlaget)
o Terje Mjøen, Håndball
o Terje Berg, Havsteinbanen AS
o Representant fra Basket
o Representant fra Fotball
o Eventuelt en ressursperson (intern/ekstern)
• Geir Hagen innkaller til første arbeidsmøte.

EVT

•

Nytt dekke på Havsteinbanen
Terje Berg fra Havsteinbanen AS orienterte styret i Hovedlaget
om planene for utskifting av dekke på kunstgressbanen. Det vil
bli søkt om tippemidler for øvrig finansiert gjennom låneopptak
og dugnad. Havsteinbanen AS er selv ansvarlig for
finansieringen. Havsteinbanen AS ønsket Hovedlagets støtte til
prosjektet og at det søkes om tippemidler.
Vedtak:
"Styret i Sverresborg idrettsforening stiller seg bak planene om
utskifting av banedekket på Havsteinbanen."

Neste møte 26. august kl 19.00 i klubbhuset.
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Geir

