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Tekst Ansvarlig 
for 
oppfølging 

Frist 

1 Godkjenning av innkalling og referat forrige møte 
Oppfølging av saker fra forrige møte: 

 Svein Åge fortsetter oppfølging av Gunnar Helland i 
forhold til klubbhusets framtid. Han innkaller til et møte 
med Bente, Ruth Kristin og Kjersti for en gjennomgang 
av hele huset slik at det kan framlegges en prioritert 
arbeidsplan til styremøtet 2. sept. 

 Når det gjelder den nye bua med kiosk har Ruth Kristin 
avklart fargevalg med Wosløff i Havsteinbanen. Det 
brukes samme brun og grønnfarge som på klubbhuset. 

 Økonomistatus: Bente fortsetter inndriving av kontingent 
og får medlemslister fra alle avdelinger for å få 
koordinert disse i N3-sport. 

 Geir har kontaktet Liv Inger Grefstad og hun kommer 
med i styret etter hvert. 

 

  

2 Fordeling av aktivitetsmidler fra 2006 og 2007 til basket og 
håndball. 
Vedtak: Av samlet tildeling på kr 51.330,- blir følgende fordelt: 

 Basket kr 10.266,- 

 Håndball kr 41064,- med fratrekk av tidligere bevilget til 
G92 kr 14.000,- blir restbeløpet kr 27.064,- 

  

3  Fra avdelingene: 

 Fotball; har hatt styremøte 20.5, men mangler 
framdeles styreleder for havsteinbanen A/S. Det kom 
fram et par forslag på mulige kandidater som Tor Rød 
tar med videre. 

 Allidrett; Kjersti og Ruth Kristin har sendt ut brev til 
fjorårets 1.klasser som har falt ut av tilbudet men tilbud 
om å begynne i år. De sender også ut brev til årets 1. 
klasser. De avventer hallfordeling 9.6 og tar så initiativ til 
et møte med den andre avdelingen. 

 Håndball; intet nytt siden sist, årsmøte 9.6 og de håper 
at hovedstyret blir representert der. 

 Basket; Pål gjorde rede for at han var litt misfornøyd 

  

REFERAT HOVEDSTYREMØTE  SVERRESBORG IDRETTSFORENING 
 
Dato: 
20080603 

Varighet: 
2,5T 

Sted: 
Klubbhuset 

Møteleder:  
GH 

Referent:  
RD 

Neste møte:  
20090902 

INITIALE
R 

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  

LIG Liv Inger Grefstad  x 

MLS Milda Lunde Stene x  

LS For Lindis Burheim møtte Tor Rød x  

PM Pål Mittet x  
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med hvordan hovedstyret har fulgt opp basketavd. Han 
skal ha et møte med foreldre 9.6 og håper å få med flere 
aktivt. Hovedstyre vil gjerne støtte basket så godt som 
de kan, men man er avhengig av å få med foreldre til 
styring av selve avdelingen, så man håper at det lykkes 
å få dette på plass. Hovedstyret tar gjerne mot 
henstillinger om støtte til konkrete oppgaver. Pål har fått 
hjelp av basketforbundet i forbindelse med et planlagt 
møtet og hovedstyret er spent på tilbakemeldingen. 

4 Strategiplan og organisering av SIF 

 Styret vedtok at dette skal være hovedtema på 
styremøtet 2.9 Man skal da ta utgangspunkt i det 
forslaget som har vært grundig behandlet i 
håndballavdelingen og som er vedtatt på ekstraordinært 
årsmøte i avdelingen. Det er derfor viktig at flest mulig 
fra andre avdelinger setter seg inn i forslaget og 
dessuten at man tenker gjennom sin egen avdelings 
holdning til videre strategi og utvikling av SIF som 
idrettslag. Representant fra håndballavdelingen får da 
holde innledning. 

  

5 Besøk av Laila BAK. Werenskiold fra Sør-Trøndelag idretts- 
Krets med orientering om hva de kan tilby klubben vår. 
For en grundig orientering anbefales at man går inn på 
www.klubbsiden.no og ser hva de kan tilby. 

  

6 Evet 
Angående revisor ble det klart at Ragnar Torland var revisor i år 
og at det er Roar Andersen og Gunnar Flatval som utgjør 
valgkomiteen 

  

 Neste møte 2.9 kl 19.00 i klubbhuset   

 

 

http://www.klubbsiden.no/

