REFERAT STYREMØTE SVERRESBORG IDERETTSFORENING
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Varighet: Sted: klubbhuset
2 TIMER
NAVN
Geir Hagen
Svein Åge Relling
Bente Rødahl
Roar Dyrkorn
Kjersti Tannvik
Ruth Kristin Fiskum
Liv Inger Grefstad
Milda Lunde Stene
Lindis Burheim
Pål Mittet
Anne Berit Lund vara for Stene

Møteleder:
GH
TIL STEDE

Referent:
Neste møte:
RD
20080603
IKKE TILSTEDE
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Tekst

Ansvarlig Frist
for
oppfølging

Godkjenning av innkalling og referat forrige møte
Ingen merknader
Økonomi
Bente arbeider videre med å få orden i medlemslister og få innbetalt
kontingenter
Fordeling av ansvarsområder i styret:
Geir Hagen, leder og administrasjonsoppgaver
Svein Åge Relling , nestleder og klubbhusansvarlig. Tar kontakt
med Gunnar Helland for avklaring om utleiemuligheter og evt
oppussing
Bente Rødahl, kasserer og diverse oppgaver
Kjersti Tannvik, allidrettsansvarlig, +div
Ruth Kristsin Fiskum, allidrett, + div
Roar Dyrkorn, sekretæroppgaver + div
Liv Inger Grefstad, ? har ikke møtt på styremøtene den siste tiden
GH tar kontakt for å avklare hennes rolle.
Angående SIF’s avdelinger og deres behov for å benytte
klubbhuset.
Vedtak: De enkelte avdelinger må melde sine behov for styret slik at
man kan se på en fordeling av tid i forhold til faste møter. Andre
møter og arrangement avtales direkte med Gunnar Helland
Fargesetting av det nye ”uthuset” med redskapsbod og kiosk.
Vedtak: Styret mener dette bør ha den samme mørke grunnfargen
som klubbhuset for å skape helhet og sammenheng. Vinduer og
karmer bør ha SIF’s grønnfarge. Ruth Kristin tar kontakt med Wisløff
i Havsteinbanen A/S og avklarer dette.
Fra avdelingene:
Håndball:
 2 div.kvinner manglet bare 1 mål i kvalifiseringen til 1 .div og
står på for å satse på opprykk i neste sesong.
 G92 har inngått avtale om å trene en del sammen med
Kolstads seniorer.
Fotball:
 Har hatt årsmøte og det er valgt nytt styr, se hjemmesider.
 Havsteinbanen A/S som eies 100% av Sverresborg fotball
har hatt generalforsamling, men lyktes ikke i å skaffe ny
leder. Noen som melder seg?
 Det meldes ellers om stor aktivitet. Vanskelig å rekruttere
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jenter til fotball.
Kvinner senior arrangerer fotballskole siste uka av
skoleferien i år som før!
Allidrett:
 Hallfordelingsmøtet i idrettsrådet er utsatt til 9 juni, da det
foregår forhandlinger mellom Trondheim Spektrum og
Trondheim Kommune om hvor mye og ”sikker tid” idretten
kan få. Konkurransen med messer og utstillinger er stor.
 Det søkes NIF om aktivitetsstøtte til høstens aktiviteter.
 Det lages skriv for å invitere 1. klassene til allidrett ved
skolestart.
Basket: Ingen møtte.
Intet! Neste møte 3.juni kl 20.00 i klubbhuset.


EVT

2

KT
KT/RKF

