REFERAT STYREMØTE SVERRESBORG IDERETTSFORENING
Dato:
05-05-2009
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:
Ruth Kristin
IKKE TILSTEDE
x
x
x
x
x
x
x
x

Tekst

Ansvarlig Frist
for
oppfølging

Konstituering av styret og fordeling av oppgaver
Geir Hagen, leder og administrasjonsoppgaver
Svein Åge Relling , nestleder og klubbhusansvarlig. Styres kontakt
med Gunnar Helland
Trygve Kjærvik, kasserer
Kjersti Tannvik, allidrettsansvarlig, +div søknader hall/støtte
Ruth Kristin Fiskum, varamedlem, + politiattest + hovedansvarlig
for beskrivelse av klubbhusets oppussing
Terje Mjøen- styremedlem; styreleder for Sverresborg Håndball
XX- styremedlem; styreleder for Sverresborg Fotball (velges i mai)
Pål Mittet- styremedlem; styreleder for Sverresborg Basket- Hoops
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Nytt fra avdelingene:
• Allidrett: Miniserien startet – stormende jubel.
•

•
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Draktsett gitt til 1. trinn i stedet for T-skjorter. Feil fra
forhandler, pris som for T-skjorter.
Håndball: Seniorene beholdt plassen i 2.div damer,
Sportslig ikke så bra i år som i fjor da vi var nære opprykk til
1.div. På herresiden får vi et 2. div lag da Ranheim har
trukket seg fra serien. Det er G-16 (92-laget) med Tor Egil
Five som får denne muligheten etter iherdig innsats fra Five.
G-16 laget ble kretsmestre og tok bronsje i NM-avslutnigen.
Frisk satsing i kommende sesong.
I styret ”øver ”man på elitesatsing ved å ha to medlemmer i
styret der Milda L. Stene sitter for Elite damer, og Tor Egil
Five sitter for Elite Herrer.
Bredde: Stort engasjement ute i lagene. Reisecup til Molde
22.mai.
Fotball: Et gammelt styre vikarerer for et ikke valgt nytt
styre. På siste styremøte ble det bestemt at et stort
underskudd i seniorlaget blir sponset.
Juniorlaget med stor satsing. De fleste lag har kommet i
gang, men disse har dessverre administrative problemer
ved at det ikke blir vedtatt et budsjett pr lag. Her må man
mobilisere.
Det jobbes med finansiering av nytt dekke. Dette vil
muligens realiseres i 2010, evt høsten 09.
Antall utøvere halveres fra 14- til 16 år.
Basket: Ikke tilstede

•
Hovedoppgaver 2009-2010
•

Hovedsponsoravtale 2009/10
Dette inngått mellom Sverresborg bredde og NTE
bredbånd. NTE gir i løpet av en 3 årsperiode 245.000,- pr
1

år, samt et drakt sett til hvert lag ( 49 lag- utgjør ca
250.000,-). Alle lag skal ha NTE sin logo profilering både på
eksisterende og nye drakter (I dag Cabo og Nor-Contact,
nye kontrakter fra 01.2010). Videre skal NTE få profilere sin
merkevare på SIF sine nettside, samt på Havsteinbanen.
NTE skal videre ha mulighet til å bruke SIF sin
breddesatsing i forbindelse med allmøte booking. Hva som
menes med dette sjekker GH.
SIF kan ikke inngå avtale med konkurrerende aktører til
NTE bredbånd i avtaleperioden. Det er her snakk om
breddesatsing, og seniorer er ikke innbefattet i denne
avtalen.
•

EVT

Fast ansettelse i klubben. Det er drøftet om det er behov
for en fast stillingsandel i klubben. Vedkommende kan ha
både sportslige og inntektgivende oppgaver. Før neste
styresmøte (som skal være utvidet) hvor dette skal drøftes,
bør det settes ned et utvalg med medlemmer fra alle
styrene i klubben. Utvalget skal se på om dette er en god
løsning for SIF. GH foreslår et mandat for denne gruppa, og
dette sendes ut i forkant av neste møte.

•

Klubbhuset: Rørlegger mangler for å ferdiggjøre kjøkkenet
på det nye møterommet. El-inspeksjon har blitt foretatt, nye pålegg om det elektriske anlegget. I bakrommet av
møterommet mangler 3 låsbare arkivskap. Forslag om brukt
innkjøp på Sluppen. SÅR har dialog med kommunen om å
overta hele klubbhuset. Han etterspør avtale. Skal ha
befaringsmøte med Trondheim Eiendom (drift?) 28. mai,
hvorpå dette blir diskutert.

•

Oppussingsplaner for klubbhuset: Det må lages en
beskrivelse for oppussingsarbeider i klubbhuset. Dette
ønskes sendt ut ila høsten 09. RKF tar hovedansvaret for
beskrivelsen, KT er behjelpelig,mens SÅR har ansvaret når
arbeidene settes i gang. RKF innkaller til første
prosjekteringsmøte .
17.mai: Handball har ansvaret for fanen. Kjører basis med
ett lag, men oppfordrer alle i SIF, voksne og små, til å delta I
folketoget.

•

•

Politiattester: Sende ut e-post som oppfordrer alle som
ikke har fremvist politiattest til å gjøre dette.

Neste møte 2.juni kl 19.30 i klubbhuset.
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