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Sak 
nr. 

Tekst Ansvarlig 
for 
oppfølging 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling og referat forrige møte: 
Vedtatt uten endringer 
 

  

2 Økonomistatus 
Det hadde vært et formøte mellom økonomiansvarlige i 
hovedlaget, håndball og fotball. De arbeider videre med å 
sikre økonomiske rutiner i samarbeid med vårt felles 
regnskapsbyrå AKONTO.  
 

økonomi- 
ansvarlige 

 

3 Klubbhuset - Videre planer 
Vi hadde det første møtet i den nyoppussede vaktbua. 
Noe gjenstår, men dette blir et fint møtelokale for klubben. 
Dette lokalet skal ikke utleies til eksterne, men huse 
behovet for interne møter som ikke trenger hele 
klubbhuset. 

Svein Åge  

4  Grasrotandelen- frivillighetsregisteret 
8500 kort er sendt ut uadressert post til husstander på 
Byåsen. 10.000 visittkort skal deles ut av spillere i 
håndbakll og fotball. De organiserer fordeling mellom 
lagene for denne viktige og forhåpentligvis 
inntektsbringende dugnaden. 
 

 
 
 

 

5 Fra avdelingene: 

 Håndball: 2.div. kvinner satser på 1. div., men ligger 
dårlig an i år. Det satses på gutte/herrehåndball og det 
er inngått samarbeid med Kolstad. 
Årsmøtet i håndball er avholdt, men de klarte ikke å få 
valgt nytt styre, slik at det innkalles til ekstraordinært 
årsmøte den 26.3 for å få valgt nytt styre. 

 Fotball: De ser også ut til å få vansker med å finne folk 
til nytt styre. Skal ha årsmøte 17.3 

 Allidretten er i full gang , ingen spesielle nyheter 
bortsette fra at Kjersti må sikre at det blir søkt om tid i 
gymsaler for neste år. Dette må gjøres før 1.april!! 

  

REFERAT HOVEDSTYREMØTE  SVERRESBORG IDRETTSFORENING 
 
Dato: 
20090303 

Varighet: 
2 timer 

Sted: Klubbhuset Møteleder:  
Geir 

Referent:  
Roar 

Neste møte:  
31.3 

INITIALER NAVN TIL STEDE  IKKE TILSTEDE 

GH Geir Hagen x  

SÅG Svein Åge Relling x  

BR Bente Rødahl x  

RD Roar Dyrkorn x  

KT Kjersti Tannvik x  

RKF Ruth Kristin Fiskum x  

LL Lasse Lønseth x  

PM Pål Mittet  x 

ABL Anne Berit Lund x  
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6 Forberedelse av årsmøtet som skal avholdes 21.4 i 
Klubbhuset. 
Huset er bestilt. 
Standard dagsorden. 
Geir skal aktivere valgkomiteen ved Roar Andersen. 
Følgende i det sittende styret stiller til gjenvalg: 
Geir Hagen 
Ruth Kristin Fiskum 
Kjersti Tannvik 
Nytt ved de nye lovene for SIF hovedlag er at lederne for 
håndball, fotball og basket er automatisk medlem av 
hovedstyret med fulle rettigheter. 
Bente Rødahl som har vært kasserer og Roar Dyrkorn 
som har vært sekretær stiller ikke til valg. 

  

7 Det skal settes ned et utvalg som skal utrede muligheten 
for å ansette en daglig leder i full stilling, eller flere 
personer tilsvarende en full stilling. Den eller disse skal ha 
ansvaret for organisasjonsutvikling, regnskap og arbeide 
med ”pleie” og nyanskaffelse av sponsorer. Dette blir et 
spleiselag mellom hovedstyret, håndball, fotball og basket. 
Alle styrer utenom basket har tatt stilling til dette og er 
postive til at man forsøker å få dette på plass. 
 

  

 Neste styremøte 31.3  i kl 2000 i Klubbhuset 
ÅRSMØTE: 
Hovedlaget 21.4 i klibbhuset. 

  

 

 

Ref Roar D 19.03.09 


