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Styret:
Det har siden ordinært årsmøte i 2009 og frem til årsmøte 2010 vært avholdt 10 styremøter i
Hovedlaget. Foruten de valgte styremedlemmer har også medlemmer av styrene i
Sverresborg Fotball samt avdelingene Basket og Håndball møtt på styremøtene. Det har
vært god kommunikasjon og arbeidsdeling i styret hvor oppgavene har vært fordelt som
følger:
Økonomi:
Sverresborg IF Hovedlaget har en sunn økonomi. Regnskapene håndteres av Aconto
regnskapsbyrå. Det har vært en gjentagende utfordring å få inn medlemskontigenten til
Hovedlaget, men på bakgrunn av det arbeidet som er gjort de siste par årene ble inngangen
av kontingent bedre enn forgående år. Det er først og fremst viktig å holde
medlemsregistrene oppdatert i god kontakt med lagene samtidig som man har et godt
system for utsendelse og innkreving av kontingenten. Styret har sett på slike systemer, men
overlater til det nye styret å fatte beslutninger om videre fremdrift.
Sponsorinntekter fra NTE Bredbånd samt utbetaling av tippemidler i forbindelse med
rehabilitering av garderobene har sørget for god likviditet.
Strategi og organisering av Sverresborg IF:
I et ekstraordinært årsmøte 01.12.09 ble det vedtatt å opprette Sverresborg Hoops Basket
som eget idrettslag under allianseidrettslaget Sverresborg Idrettsforening. Det vil si at alle
idrettene som drives i Sverresborg IF, Basket, Fotball og Håndball, drives i egne idrettslag under
allianseidrettslaget. Hovedlaget organiserer fremdeles Allidrett.
Klubbhuset:

Hovedstyret har pusset opp klubbhuset som i dag fremstår i meget god stand med nytt gulv,
nytt kjøkken, nye toalettrom og ny maling på alle vegger/lister. Det er også montert inn et
større vindu med utsikt over byen. Planen er nå at det etableres et husstyre som ledes av
nestleder i Hovedstyret og som utarbeider leieavtaler, leiepriser og organiserer løpende
renhold/vedlikehold.
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Havsteinbaneområdet:
Hovedstyret har i perioden hatt nær kontakt med leder av Havsteinbanen AS vedrørende
samarbeid og organisering av klubbhus/garderober og anlegget for øvrig.
Havsteinbanen AS arbeider med å legge nytt dekke på banen og Hovedlaget har i den
forbindelse bidratt med øremerket støtte gjennom Sverresborg Fotball.
Det er videre et pågående prosjektarbeid for å etablere en asfaltert basketbane i øvre sving.
Dette arbeidet ledes av Sverresborg Hoops Basket.
Videre har det vært interne diskusjoner og positive tilbakemeldinger fra kommunen
vedrørende etablering av 7-erbane på ”parkeringsområdet”. Dette arbeidet må videre ledes
av Sverresborg Fotball.
Sverresborg Idrettsforening fremstår som en levende og foretaksom klubb med stor aktivitet i de

respektive avdelinger, basket, håndball, allidrett og fotball. For detaljer når det gjelder den
sportslige aktiviteten henvises til de enkelte avdelinger og idrettslag.
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