REFERAT HOVEDSTYREMØTE SVERRESBORG IDRETTSFORENING
Dato:
01.02.2011
INITIALER
GH
SÅG
TK
TR
BM
TM
GR
MT

Varighet: Sted: Klubbhuset
2 timer
NAVN
Geir Hagen
Svein Åge Relling
Trygve Kjærvik
Tor Røed
Bjørn Morkemo
Terje Mjøen
Gro Rødne
Morten Tøfte

Møteleder:
GH
TIL STEDE
x
x
x
x

Referent:
Neste møte:
GH
08.03.2011
FORFALL

x
x
x
x

Sak nr. Tekst

Ansvarlig Frist
for oppf.

1

Referat fra siste styremøte 08.12.2010
Vedtatt uten endringer.

2

Kortsiktig lån til Sverresborg Fotball med kommunal garanti
Trondheim Kommune fattet bystyrevedtak om å stille kommunal
garanti overfor banken vedr. lån til Sverresborg Fotball i
forbindelse med ny kunstgressbane. Pga. en feil ble imidlertid
garantien stilt overfor Sverresborg Idrettsforening og ikke
Sverresborg Fotball. Inntil dette rettes (ca. 6 mnd.) har SIF Fotball
bedt SIF Hovedlaget om at sistnevnte trer inn i låneavtalen inntil
rett garanti foreligger.
Styret fattet følgende vedtak:
Styret vedtok enstemmig å inntre som låntaker overfor banken
vedr. lån på beløp og vilkår angitt i gjeldsbrev og tilbudsbrev samt
i egen avtale mellom Sverresborg Fotball og Sverresborg IF
Hovedlaget som også regulerer opphør av avtalen når garantien
rettes.

3

4

Prosjekt nye hjemmesider med medlemsregister
Medlemsregister er OK, men mangler en god del mailadresser.
Fakturering fra registeret er også foreløpig en utfordring.
Hver avdeling, Basket, Fotball og Håndball, melder inn en
ansvarlig for medlemsregister/fakturering til økonomiansvarlig
Hovedlaget for opplæring og igangkjøring.
Økonomirapport og medlemskontingent
Forfalt kontingent som må purres er ca. kr. 50.000,-. Ny kontingent
som skal utfaktureres er ca. kr. 120.000,-. I tillegg skal
allidrettsavgift faktureres med ca. kr. 50.000,-.
På byggekonto og høyrentekonto er innestående ca. kr. 130.000,-.
Byggekonto, ca. kr. 80.000,-, sies opp og overføres til driftskonto.
Det er ca. kr. 40.000,- i leverandørgjeld pr. dato.
Likviditeten er god og det er midler til å møte de forpliktelser
Hovedlaget har påtatt seg vedr. støtte til Basket og Håndball.
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7

Klubbhuset
Utleien kan økes, men bedre markedsføring må til. Følgende tiltak
vurderes: Plakat til butikker, Mail til medlemmer via
medlemsregister + lagledere og henvisning til Facebookside for
SIF hvor tilbudet annonseres.
Allidrett/Politiattester
Ingen saker utover at allidrettsavgift må faktureres.
Årsmøte 2011
Årsmøtet er fastsatt til onsdag 27. april kl. 19.00 i klubbhuset.
Valgkomiteen er i arbeid. Styremøtet 5. april blir et siste
planleggingsmøte før årsmøtet. Styrets beretning og regnskap
2010 utarbeides til dette møtet.
Innkalling til årsmøtet legges ut på hjemmesidene.

Neste møte er tirsdag 08.03.2011 kl. 20.00
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