REFERAT STYREMØTE SVERRESBORG IDRETTSFORENING
Dato:
02-02-2010
INITIALER
GH
SÅG
TK
KT
RKF
TM- handball
FH- fotball
PM-basket
Fra Havsteinbanen

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 og Morten Tøfte
Terje Berg

Møteleder:
GH
TIL STEDE

Referent:
Neste møte:
GH
02-03-2010
IKKE TILSTEDE
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Tekst

Ansv. for Frist
oppfølging

Referat fra siste styremøte 01.12.09
Referat godkjent uten anmerkninger

2

Økonomirapport og referatsaker
Gjennomgang av regnskap 2009. Klubben er solid.
Trygve sjekker støtte for basket og allidrett for 2009 og sørger for
utbetaling til basket. Sjekker div. fakturaer.

3

TK

Havsteinbanen
Prosjektet er i rute og den økonomiske delen ser positiv ut. Pr. i dag
vil HBAS kun øke eksisterende lån med kr. 300-400.000.
SIF Fotball forskutteres kr. 200.000 minus skyldig, inndrevet
medlemskontigent for 2009. Beløpet overføres innen 1. mars.
Hovedstyret stiller seg positiv til at det etableres en basketbane på
området. HBAS tar opp saken i sitt styremøte. Basket utreder saken
i samarbeid med håndball.
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TK

TB/PM/TM

Prosjekt oppussing klubbhus
Prosjektet i rute og ferdig til ca. 20. februar 2010. Dommergarderobe
i kjeller ferdig malt og rehabilitert til samme tid.

RKF

I neste styremøte må forslag til nytt styremedlem med
klubbhusansvar og oppretting av husstyre hvor vedkommende er
leder, avklares. Husstyret lager forslag til retningslinjer og leiepriser.

GH

Det lages et skilt på mønevegg + dør klubbhus + dør klubbrom.
GH

EVT

Eventuelt
Basket tok opp sak vedrørende utstyrsavtale og avklarer
problemstillinger i eget styremøte før saken taes videre.
Trondheim Kommune har vedtatt å innføre halleie. Den enkelte
avdeling tar opp saken med rette fora.
Ansvar for oppfølging av politiattester i Basket overføres fra
Hovedlaget til basket i forbindelse med etablering av eget
allianseidrettslag. Pål Mittet tar ansvaret.
Neste møte tirsdag 2. mars 2010, kl 20.00 i styrerommet.
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PM

PM/TM/FH

PM

